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Välkommen till  
Vetenskapsfestivalen
 
Äventyraren och upptäcktsresanden Thor Heyerdahl invigde Internationella 
Vetenskapsfestivalen 1997. Sedan dess har många spännande personer 
varit med. Bland tidigare medverkande finns världens främsta expert på 
schimpanser Dame Jane Goodall och den populära professor Lord Robert 
Winston, vetenskapsman och tv-profil på BBC. Den svenske astronauten 
Christer Fuglesang har deltagit med hela sin internationella besättning. 
Sveriges främsta och mest initierade vetenskapspersoner har medverkat 
inom allt från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap och 
teknik, och både kungen och kronprinsessan har besökt festivalen. 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest 
och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en 
årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former får 
möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. 
Publiken får också möjlighet att ställa sina frågor till forskarna. Syftet är att 
skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till 
högre studier. 

Varje år görs drygt 70 000 besök på festivalens flera hundra 
programpunkter spridda på många olika platser i Göteborg. Festivalen 
är tvärvetenskaplig och består av tre program: ett skolprogram, ett 
fackprogram och ett program öppet för alla.

Läs mer på vetenskapsfestivalen.se
 #vetfest
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Den svindlande tanken
Intelligensen, det abstrakta tänkandet och förmågan att 
reflektera över oss själva – egenskaper som gör oss 
till människor och som länge ansetts unika för vår art. 
Vetenskapsfestivalen 2019 handlar om det som händer i 
vår hjärna när vi tänker, det osynliga men magiska som sker, 
bitarna som pusslas ihop, dörrarna som öppnas, insikterna 
som kommer, känslan av jaget. Om hur vår identitet och 
personlighet ligger i tänkandet men också samtidigt är som 
en briljant maskin som kan räkna ut hur man bygger hus, 
förstår kosmos och räddar liv, och som skapar fantasifulla 
och kreativa idéer. Men vad händer när vi flyttar över 
tänkandet till maskiner och robotar och jaget inte längre alltid 
är mänskligt? Vad händer om maskinerna blir intelligentare 
än vi? Står vi vid porten till en gyllene era eller närmar vi oss 
mänsklighetens sista utpost? I år utforskar vi den svindlande 
tanken och teknikens betydelse för människans utveckling.

Vad blir det för film av 
en svindlande tanke? 
Skapa en film i Stop motion tillsam-
mans i klassen och tävla om finfina 
priser. Vetenskapsfestivalen bjuder 
in alla elever i grundskolan att delta 
i en inspirerande tävling på temat 
Den svindlande tanken

Läs mer på sid 5.

Tävlings.5 s.18
Hur pratar du med dina elever kring källkritik och internetkompetens? 
Vilka verktyg ger du dem för att sålla, sortera och värdera i den infor-
mations- och åsiktsström de flyter med i på internet? Vad är riktigt 
och viktigt och hur bör en bete sig på nätet?

Missa inte Vetenskapsfestivalens stora lärarkonferens den 
9 april på Pedagogen i Göteborg. Även detta festivalår är temat 
”Digitalisering på schemat” men denna gång pratar vi mer  ingående 
om digital källkritik grundläggande, internetkompetens och allmänt 
 nätvett. Som vanligt inspirerande, upplysande och helt kostnadsfritt! 

Läs mer på sid 18–19.

Vetenskapsfestivalens  
lärarkonferens, 9 april

Viktigt och riktigt på nätet 

Hitta i skol programmet

Om Vetenskapsfestivalen 2

Information om bokning 4

Tävling 5

Experimentverkstaden 6

För förskola, 4–5 år 10

För skolår F–3  12

Lärarkonferens  18

För skolår 4–6 20

För skolår 7–9 26

Missa inte resten av Vetenskapsfestivalen  32

Organisation 34

Huvudmän och partner 35

Denice Marquez Larsson,  
arenaansvarig Experimentverkstaden, 
och Madeleine Koncilja, programansvarig 
Vetenskapsfestivalens skolprogram

Hej alla pedagoger!
Nu har vårterminen dragit igång och snart är det åter dags för 
Vetenskapsfestivalen i Göteborg – den 23:e i ordningen! Under alla 
dessa år har skolprogrammet erbjudit aktiviteter för pedagoger och 
elever i förskola och grundskola. Tillsammans med våra medverkande 
vill vi på ett engagerande och kravlöst sätt väcka lust, nyfikenhet och 
intresse för populärvetenskap, forskning och vidare vetande.

 
Vårt tvärvetenskapliga skolprogram innehåller interaktiva, kreativa, roliga och 
annorlunda programpunkter i alla dess former. Med hjälp av eldsjälar och experter från 
vetenskapsvärlden, näringslivet, myndigheter, organisationer, föreningar och stiftelser, 
vill vi hjälpa elever och lärare att finna ytterligare inspiration och upplysning. Bläddra i 
programmet och hitta era favoriter!

Varmt välkomna till Vetenskapsfestivalen och skolprogrammet!

Vetenskaps-
festivalen 
FÖR SKOLAN  
1–12 APRIL
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Så bokar du
programmet

Bokningsinformation

Mellan den 19 februari och 
8 mars kan du som arbetar i 
för- och grundskolan anmäla 
dig och din klass till skol-
programmet.

Webbokning
Enklast gör du din bokning via  
vetenskapsfestivalen.se  
 
Webbokningen är öppen dygnet runt 
från och med tisdag 19 februari klockan 
10:00. Här anmäler du dig till lärar-
konferensen och till alla elevaktiviteter.  
Läs bokningsinformationen och anmäl-
ningsvillkoren nedan. Var noga med att 
fylla i korrekta och kompletta anmäl-
ningsuppgifter. Vi garanterar inte plats 
om din bokning är ofullständig.

Telefonbokning
Du kan även göra din bokning via telefon. 
Obs! Första bokningsdagen, 19 februari, 
klockan 10–16, bokar du via ett särskilt 
telefonnummer: 031-368 42 25.

Från och med 20 februari svarar vi på 
Vetenskapsfestivalens ordinarie telefon 
för skolprogrammet: 031-368 42 80,  
alla vardagar klockan 13–16.

Har du frågor eller vill  
komma i kontakt med oss  
efter boknings perioden?  
Du når oss på  
031-368 42 80 eller via e-post  
vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Följande information är viktig att du har  
kännedom om när du bokar:

 •  Inga preliminära bokningar – bokningarna är bindande.
 •  Frågetecken eller problem med din bokning?  

Kontakta oss snarast!
 •  Du som lärare är ytterst ansvarig för din klass under besöket.
 •  Bokning förskolan: En bokning = en plats = max 5 barn.  

Obs! Om fler barn ska anmälas, boka ytterligare platser. 
 •  Bokning skolår F–9: En bokning = en plats = max 30 elever.
 •  Bokning lärarkonferensen: En bokad plats = 1 lärare.
 •  Vid flera bokningar sparas kontaktuppgifterna till nästa bokning.
 •  Ange kontaktuppgifter till den lärare som ska följa med klassen 

till Vetenskapsfestivalen.
 •  Det är viktigt att bokningsbekräftelse och vidare  

information når medföljande lärare.

 •  Ange alltid mottagarkoden om du betalar 
 fakturan via Intraservice (Göteborgs Stad) 
 eller motsvarande faktura hantering i andra 
 kommuner. Ta reda på korrekt kod innan  
du bokar!

 •  Aktiviteterna för förskolan är kostnadsfria. 
 •  Priserna för aktiviteterna i grundskolan gäller för en klass.  

Kostnaden är 400 kr eller 600 kr beroende på aktivitet.  
Alla priser är inklusive moms. 

 •  Deltagande i Iärar konferensen är kostnadsfritt.  
No show-avgift tillämpas.

 •  Uteblivet deltagande på bokad aktivitet debiteras. 
 •  Vi skickar faktura till dig innan ditt besök på festivalen.  

Betalning ska ske inom 30 dagar. 

Res enklare  
med elevkortet
Det ska vara enkelt och behöver inte kosta skjortan för 
skolklasser att åka kollektivt i Göteborg. Med elevresekortet 
lämnas rabatt på ordinarie pris för både elever och 
medföljande pedagoger när ni reser i grupp inom Västra 
Götalandsregionen. Resekortet gäller vardagar mellan 
klockan 8.30 och 15.00, samt mellan klockan 18.00 och 
24.00. Föranmälan av elevresor krävs minst tre arbetsdagar 
före resan. Vid stora grupper, över 50 resande, måste 
föranmälan göras minst två veckor innan resa. Spårvagns- 
och bussresor inom Göteborgs stadstrafik behöver inte 
föranmälas. Ni betalar alltid efter att ni genomfört resan via 
faktura. Läs mer om resekortet på grkom.se/elevresor

Hitta hit
Vetenskapsfestivalens skolprogramspunkter pågår på 
många olika platser i Göteborg. Exakta adresser anges 
under varje programtext. Du får också den fullständiga 
adressen i din bokningsbekräftelse.

Fotografering och  
filmning kan förekomma

Har du barn med skyddad identitet eller som av andra 
skäl inte ska vara med på bild? Kontakta oss i god tid 
före besöket på telefon 031-368 42 80 eller via mejl till 
vetenskapsfestivalen@goteborg.com.

Vill du få våra nyhetsbrev och skolprogrammet 
digitalt. Anmäl din e-postadress till 
vetenskapsfestivalen@goteborg.com



Välkommen att delta i en rolig och lärorik tävlings-
uppgift där hela klassen kan samarbeta. Samla din 
klass och bjud in dina kollegor att samverka över 
ämnesgränserna. I den här uppgiften kan de flesta 
ämnen rymmas! Tillsammans kan ni utforma olika 
uppdrag där alla kan engageras utifrån egna  
intressen och förmågor.

Temat för tävlingen är detsamma som för Vetenskapsfestivalen 
2019: ”Den svindlande tanken”. Tänk fritt kring exempelvis 
spännande idéer, aha-upplevelser, drömmar, framtidsplaner, 
biologiexperiment, teknikrevolutionen, historien… Låt fantasin 

Om tävlingen
Målgrupp: Hela grundskolan
Tre tävlingsgrupper:  
Skolår F–3, 4–6 samt 7–9.  
1:a-, 2:a- och 3:e-pris utses i varje grupp.

Tävlingsregler: 
Obs! Det är viktigt att ta del av alla tävlingsregler 
och annan detaljerad info. Mer om uppgiften och 
exakta regler finner du på  
vetenskapsfestivalen.se/for-skola/tavling

 • Eleverna tävlar gruppvis – ett bidrag per 
klass/grupp  skickas in. 

 • Filmen ska utgå från temat ”Den svindlande 
tanken”. 

 • Vetenskapsfestivalens logga, fullständiga 
namn eller manér ska synas tydligt i filmen 
och ska vara en ingrediens i storyn ni skapar. 
Vi vill gärna använda filmmaterialet på vår 
hemsida och i icke-kommersiella marknads-
föringssammanhang, båda nationellt och 
internationellt. 

 • Använd vilka material du vill; lera, papper, 
trä, piprensare, växter… Alla figurer och  
all rekvisita ska vara egenskapade.

 • Inget tal, inga ansikten och inga person-
namn får före komma i filmen.

 • Filmen får vara max 30 sek lång.

 • Sista dag för att skicka in tävlings-
bidrag är den 12 mars.  

Finfin jury
Emelie Lindblom, regissör som bl a regisserat 
den populära filmen Rum 213 (baserad på 
Ingelin Angerborns bok)
Erika Olsson, projektledare på Göteborgs  
Lilla Filmfestival
Mirja Wester, VD för Göteborg Filmfestival
Martin Sjögren, filmpedagog på Barnfilm-
skolan  Akademi Valand, Göteborg Universitet
Mattias Jonsson, filmpedagog på Barnfilm-
skolan Akademi Valand, Göteborg Universitet
Mats Jönsson, professor i Filmvetenskap, 
Göteborgs  Universitet 

Finfina priser
Vinnarbidragen visas under Vetenskapsfestivalen, 
i våra olika marknadsföringskanaler samt i olika 
framtida presentationssammanhang. 

Bland annat ger Barnfilmskolan förstaprista-
garna i varje tävlingsgrupp en  specialworkshop 
på plats i respektive skola.

Högtidlig  
prisutdelning
Offentligt tillkännagivande av pristagare och fin 
 prisutdelnings ceremoni sker på Vetenskaps-
festivalens arena i  Nordstan under öppna 
programmet fredag 5 april kl 13:00.  

Vilka svindlande  
tankar vill dina elever  
göra film av?

Stop motion- 

filmtävling

FÖR ALLA  

ELEVER

flöda och skapa en story som visar vilka svindlande tankar 
dina elever tänker. 

Räds inte tekniken och uppgiften – ta dina elever till hjälp 
och utforska tillsammans. Det är roligare och lättare än du 
kanske tror. 
 
Vi hjälper dig att komma loss genom tips & trix och förslag 
på lektionsplanering speciellt framtagna av våra experter 
och pedagoger Martin Sjögren och Mattias Jonsson på 
Barnfilmskolan vid Göteborgs universitet. De kommer också 
ingå i den eminenta jury som väljer ut de vinnande bidragen. 

 Mer information om tävlingen,  
anmälan och massor av  
 inspiration finns på 
vetenskapsfestivalen.se/ 
for-skola/tavling

i
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Så här hittar du till  
Experimentverkstaden 

Med buss: Hållplats Frihamnsporten. 
Ta dig över vägen och fortsätt längs 
trottoaren runt parkeringen på din högra 
sida cirka 300 m. Park 113 och Experi-
mentverkstaden ligger på din högra sida.

Med spårvagn: Hållplats Frihamnen. 
Notera att hållplatsen inte är tillgänglig-
hetsanpassad. Ta dig uppför trapporna, 
sväng därefter höger. Passera över bron 
och rakt fram genom rondellen. Följ 
trottoaren till höger cirka 150 m, välj rakt 
fram i korsningen och fortsätt cirka 200 
m. Park 113 och Experimentverkstaden 
ligger sedan på din högra sida.

Med bil: Tag avfart Frihamnen. Om du 
kommer från stan, fortsätt rakt fram i 
rondellen. Om du kommer från Hisingen, 
ta höger i rondellen. Följ vägen cirka 
400 m. Park 113 och Experimentverk-
staden ligger på din högra sida.

GPS: Ställ in GPS på Frihamnen 11.
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FRIHAMNENFRIHAMNSPORTEN

Hållplatser
Spårvagnslinje

KUNSKAP MÖTER FANTASI
På vår sajt, Film och Skola, erbjuder vi på Swedish Film noggrant utvalda 
utbildnings- och spelfilmer med välgjorda lärarhandledningar. Ta chansen 
och prova utbildningsfilmer kostnadsfritt i en månad eller önska filmerna 
via din skolas AV-Central. 

www.filmochskola.se                           08-445 25 50                           info@filmochskola.se    



Klurig kreativitet i  
Experimentverkstaden

På nästa 
uppslag kan 
du läsa om 
allt som finns 
att göra i 
verkstaden.

En plats för alla – vetenskap  
när den är som roligast 
Vetenskapsfestivalens Experiment-
verkstad är ett riktigt upptäckarmecka 
och en spännande plats för alla nyfikna 
hjärnor. Det finns något roligt och 
givande för alla – både för dem med 
spring i benen och för de besökare 
som vill sitta och knepa och knåpa.  
Här får du se, känna, höra, göra, 
konstruera, lära och uppleva det fina 
och lekfulla med vetenskap. Lär dig till 
exempel att programmera ett keyboard, 
prova på hur det är att vara kemist och 
bygg ditt eget vindkraftverk. Läs mer på 
nästa uppslag.

Lärarhandledning
Innan du besöker Experimentverkstaden 
med din klass får du en handledning 
med vägbeskrivning, praktisk informa-
tion och utförliga stationsbeskrivningar. 
Handledningen är värdefull att jobba 
med både före och efter besöket.

Experimentverkstaden i Frihamnen
Experimentverkstaden ligger i Jubileums-
parken i Frihamnen. Lokalen är som 
tidigare Park 113, där det finns gott om 
utrymme för experiment, kreativitet och 
inspiration. Till Frihamnen är det lätt att  
ta sig med både buss och spårvagn.
Vägbeskrivning hittar du på sidan 6. 

Målgrupper och Öppettider
Experimentverkstaden håller öppet 
1–12 april för- och eftermiddagar.  
Under vardagarna välkomnar vi de äldsta 
barnen i förskolan samt elever till och 
med skolår 5. Under helgen är Experi-
mentverkstaden öppen för allmänheten. 

Obs! För skolan har vi valt att rikta 
innehållet i Experimentverkstaden till 
elever upp till och med femte klass.  
För särskolan går det bra att boka in 
grupper från hela grundskolan.

Bokning
Du bokar aktiviteterna i Experimentverk-
staden på samma sätt som du bokar 
 övriga programpunkter i skolprogrammet. 

Läs mer på sidorna 4, 8, 9, 10, 12 
och 20. 

Välkommen till en av Vetenskapsfestivalens allra roligaste och 
 coolaste aktiviteter! Experimentverkstaden är fullproppad med 
 spännande, häftiga och lärorika hands on-aktiviteter som bjuder  
in till mängder av olika prova-på-övningar.

• Många nyheter och  
några favoriter i repris!

• Vi välkomnar alla barn  
med olika språktillhörighet 
och funktionsvariationer.  

Kontakta oss gärna  
för mer info. 

Experimentverkstaden
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I Experimentverkstaden

BADA I BATIK
Indigo, världens blåaste färg, har genom historien färgat allt från konungars 
klädnader och bönders jackor till alla våra jeans. Ta på dig oömma kläder, 
ta med en vit t-shirt eller tygbit och färga den i fräcka mönster i Chalmers 
kreativa kemiska batikbad!

Arrangör: Chalmers, Kemi och kemiteknik 

FÅ TAG I DITT EGNA DNA
DNA innehåller koden för liv samt är unikt hos varje individ. Har du någon 
gång undrat över hur ditt egna DNA ser ut? Extrahera ditt egna DNA från 
dina celler på bara några minuter med hjälp av vanliga hushållsprodukter.

Arrangör: Göteborgs universitet, Biomedicin 

HUR BLIR DET 
LJUST HEMMA?
Har du någon gång funderat på det? 
Här har du chansen att få reda på 
det. Hur kommer elen till din lampa 
och hur fungerar allt? Tillsammans 
hjälps vi åt att koppla ihop olika saker 
och du får möjlighet att prova på. Du 
kan vara med och skapa ljus!

Arrangör: ELQvinnorna  

KEMIVERKSTAN
Kemi är ett interaktiv ämne som erbjuder många spännande undersök-
ningar. I vår station experimenterar vi genom en praktisk laboration som 
undersöker vardagskemi. Vi kommer att blanda spännande ämnen och 
undersöka deras användningsområden på ett lustfyllt sätt.

Arrangör: Molekylverkstan  

ENERGISLUKARNA
Visste du att en kran som står och droppar i ett år skulle 
kunna fylla 100 badkar med vatten? Eller att en enda 
konserv burk som återvinns sparar tillräckligt mycket energi 
för sju timmars tv-tittande, eller för ett helt dygn vid datorn!? 
Kom och hjälp oss leta efter fler energislukare som du kan 
hitta både i skolan och hemma! 

Arrangör: Göteborg Energi 

BAJSBASKET 
Här kan du spela bajsbasket och testa vår nya bajscykel. Inget försvinner  
– allt kommer tillbaka. Det gäller också bajs. Det har ett kretslopp precis 
som vatten. Det snurrar runt, runt som ett pariserhjul. Och det är super-
viktigt att alltid spola rätt, eller hur?

Arrangör: Kretslopp och vatten 

BANANAS ARE NOT ONLY  
FOR MONKEYS 
En utmaningen för knoppen! Kom och testa på att programmera ett eget 
keyboard med hjälp av en micro:bit, en banan och en apelsin. 

Arrangör: Haja Kod 
Obs! Stationen kommer bara vara med under skolprogrammets  
första vecka.

Tips! 
Experimentverkstaden är 

öppen för allmänheten lördag 
och söndag den 6–7 april.  

Ta med hela familjen och testa 
på vetenskap på ett roligt och 

lättillgängligt sätt.  
 

Gratis och öppet  
för alla!
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MED VINDENS KRAFT
Blås inte bort i vårvinden! Kom och lär dig hur den kan omvandlas till 
 energi istället. Vi lär oss hur ett vindkraftverk fungerar och bygger våra 
egna. Fånga vinden, känn kraften och utvinn energi. 

Arrangör: Chalmers, Energi och miljö 

RITA I CIRKLAR
Cykloid, hypotrokoid och epitrokoid. Handlar det möjligen om cykel tillbehör 
eller sällsynta sjukdomstillstånd? Nej, bara ovanliga namn på vanliga 
cirklar! Kom och lär dig hur Kaffekopparna på Liseberg snurrar och hur 
olika cirkelmönster gör dig yr i bollen. Rita cirklar i cirklar och skapa vackra 
mönsterteckningar som du får ta med dig hem.

Arrangör: Chalmers/Göteborgs universitet, Matematiska vetenskaper.  

RITA MED ROBOTAR
Art Bots är en workshop där man får bygga sin egen konst-robot. 
Genom att sätta ihop vardagsföremål som lattevispar eller handfläktar, 
muggar och pennor, så får din robot sin egen personlighet och kan 
skapa vacker konst till dig.

Arrangör: Vetenskapsfestivalen
 

LABBA MED SKRÄP
Visste du att det slängs en miljard fimpar på marken varje år i Sverige? 
Och att det år 2050 kommer att vara mer plast än fisk i haven? Kom och 
hjälp oss lösa skräpuppdragen och bidra till en hållbarare stad.

Arrangör: Håll Sverige Rent 

SKAPA ETT SOLSYSTEM
Här få du lära dig om vårt solsystem och planeterna som 
finns där! Kalla planeter, stjärnor och månar. Skapa sedan 
din egen mobil med ditt egna solsystem, dekorera och 
bygg själv. Ta med dig hem eller låt det hänga kvar så 
andra får beskåda. 

Arrangör: Vetenskapsfestivalen med bidrag från Rymdstyrelsen.  
Obs! Stationen kommer bara vara med under skolprogrammets andra vecka.MIKRO-SKÅPET

Har du sett sand i 200x förstoring? Vet du vilken färg blod egentligen har? 
Vet du hur kottar ser ut när de är 5 mm stora eller hur en popcornkärna ser 
ut i genomskärningen? I Mikro-skåpet får du uppleva livets minsta delar och 
se på saker i högförstoring. Vid 400x förstoring kryllar det med liv i jorden.

Arrangör: Göteborgs universitet, Astro Sweden Mikroskopi och  
Vetenskapsfestivalen.  

LIGHT PONG
Light Pong är framtidens tennis- spel. Man spelar inte med racket utan 
med fötterna. Och det finns ingen boll utan i stället ljusstrålar som far fram 
mellan spelarna. Ju fler ljusbollar man lyckas skjuta fram och tillbaks, desto 
svårare blir spelet.

Arrangör: Vetenskapsfestivalen 

SLÄNG DIG I VÄGGEN
Spring allt vad du kan och släng dig rakt in i en stor uppblåst kudde! 
 Genom luftpuffen som du skapar kan en mätare räkna ut din rörelse-
energi i Joule. Ett fysiskt test i dubbel bemärkelse. 

Arrangör: Vetenskapsfestivalen

ÅTERVINN OCH GÖR EGET PAPPER 
Konsten att tillverka papper är över 2000 år gammal. Tillsammans med 
REturen – Kreativt återvinningscenter kan du pröva tekniken att tillverka 
eget papper av återvunnet material. Gammalt papper blir till nya vackra ark! 

Arrangör: REturen – Kreativt återvinningscenter
Obs! Stationen kommer bara vara med under skolprogrammets  
första vecka.

PLANTERA MERA
Här kan du lära dig om odling och biologi. Det finns fröer och bönor att så 
och du får sköta allt, från att göra en egen kruka av återvunnet material till 
att sätta ner ditt frö i jorden. Sedan får du ta med din odling hem och se 
när naturen gör sitt verk. Kom ihåg! Solljus, syre och lagom med vatten och 
det kommer växa till en fin planta!

Arrangör: Vetenskapsfestivalen, Fastighetskontoret, Jordens Vänner  
och Naturskyddsföreningen. 

PROGRAMMERA EN RYMDFÄRD
Koda ett rymdspel där du skapar din egen rymdfarkost 
som ska färdas ut i rymden och samla upp rymdskrot. 
Tillsammans med programmerare från den ideella för-
eningen Kodcentrum får du prova på att programmera i 
Scratch och styra ditt spel med hela kroppen!

Arrangör: Kodcentrum 

Dra upp den-
na i storlek



1. EXPERIMENTVERKSTADEN  
– VETENSKAP NÄR DET  
ÄR SOM ALLRA ROLIGAST
Ämne:  Bild, Biologi, Fysik, Hållbarhet, Kemi, Matematik, 
Samhällskunskap, Slöjd, Teknik/IT

Experimentverkstaden är en spännande plats för all nyfikna hjärnor! 
Proppad med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, 
prova, konstruera och lära. På plats finns forskare, studenter, experter och 
eldsjälar som lotsar dig och dina kamrater. Läs mer om alla kluriga och 
spännande stationer på sidorna 7–9.

2. BIOLOGISHOWEN FÖR DE YNGSTA 
– OM LIV OCH SÅDANT SOM LEVER
Ämne:  Biologi 

Träffa de fantastiska biologerna från Lunds universitet som genom 
interaktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger 
aha-upplevelser. Den multimediala Biologishowen innehåller bland annat 
gulliga djurungar, aggressiva växter, spindeldans och roliga såpbubblor. 
Publiken får gissa djur, räkna ben och möta Spindelmannen, paddan Prins 
Agaton och pytonormen Pytte. Skratt och förvåning utlovas – och en dos 
skräckblandad förtjusning! 

Medverkande: Therese Reber, Dr, Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre 
Tichit, doktorander, samt Lina O’Reilly, student, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet 

Målgrupp:  Förskola 4–5 år
Datum: 3, 4 april
Tid: 3 april: 9:15, 4 april: 13:00
(40 min)
Antal: 150 barn/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Stadsbiblioteket Göte-
borg, Hörsalen, Götaplatsen 3

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Show/Teater
Övrigt: OBS! Riktiga kryp och djur 
på scen. Höga skratt och utrop 
från publiken. Rullstolsanpassat. 
Matsäcksplats

biologi.lu.se/samverkan

Målgrupp: Förskola 4–5 år
Datum: 9, 10 april
Tid: 8:30, 12:30 (3 tim)
OBS! 10 april ej 12:30
Antal: 300 barn/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Frihamnen, Park 113, 
Frihamnen 11

Aktivitet: Laborera/Lyssna & titta/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Workshop
Övrigt: Oömma kläder
Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Läs mer på sidan 6–9

3. FYSIK- OCH LASERSHOWEN  
– ENTUSIASTERNA FRÅN LUND  
ÄR HÄR IGEN!
Ämne:  Fysik

Om du inte har sett showen tidigare, här har du chansen igen! Upplev 
experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av en häftig 
lasershow i en dånande rökfylld sal. Denna bejublade föreställning, som 
har väckt uppmärksamhet runt om i världen, ger smakprov på hur lekfull 
fysik kan vara. Kom och låt dig förundras över fysikens fantastiska värld! 
I samarbete med Göteborgs universitet. 

Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent,  
samt studenter, Fysik, Lunds universitet 

Målgrupp: Förskola 5 år
Datum: 2 april
Tid: 9:15, 10:30 (45 min)
Antal: 150 barn/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Studenternas Hus, 
Lingsalen, Götabergsgatan 17

Aktivitet: Show
Övrigt: OBS! Högt ljud, mörklagd 
sal och scenrök under delar av 
showen. Medtag gärna hörselskydd. 
Rullstolsanpassat

facebook.com/ 
Physicsandlasershow

Förskola 4–5 årFörskola 4–5 år
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4. HJÄLP DETEKTIV KLURIGA  
KLARA ATT LÖSA GÅTAN MED  
DET FÖRSVUNNA MINNET
Ämne:  Samhällskunskap

Hur gör vi för att minnas bättre? Varför minns vi ibland fel? Tillsammans 
med vår detektiv Kluriga Klara får barnen vara med och lösa gåtan med 
det försvunna minnet. Genom lek och prat utforskar vi olika aspekter av 
att minnas och berätta. Kan vi hjälpas åt att lösa mysteriet tillsammans? 
Barnen får också möjlighet att vara med i en lekfull psykologisk studie om 
förskolebarns vittnesförmåga. Mellanmål med frukt och dryck finns på plats.

Medverkande: Mikaela Magnusson, Doktorand, Emelie Ernberg, Doktor, 
Malin Joleby, Doktorand, och Sara Landström, Docent, Psykologiska 
institutionen, Göteborgs universitet 

Målgrupp: Förskola 4–5 år
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 9:00, 12:00 (1 tim 30 min) 
Antal: 10 barn/tillfälle
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Psykologiska  
institutionen, Göteborgs  
universitet, Haraldsgatan 1

Aktivitet: Högläsning/Lyssna & 
titta/Samtala & fråga/Undersöka & 
upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

psy.gu.se/forskning/ 
rattspsykologi

5. ORGELSAGA: TVILLINGSJÄLAR
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen,  
Musik, Religionskunskap

Välkomna till en föreställning om vetandets aningar och vetandets gränser. 
Det här är en orgelsaga om hur vi försöker förstå och vad vi tror när vi 
tror att vi vet. En orgelsaga som också behandlar ämnen som liv och död. 
Förutom att underhålla ger denna föreställning tillgång till en upplevelse av 
orgelns ljud och möjligheter samt underlag för samtal med barn om tro och 
vetande, liv och död. 

Medverkande: Skådespelare, organist samt präst från  
Domkyrkoförsamlingen, Svenska Kyrkan

Målgrupp: Förskola 4–5 år
Datum: 5 april
Tid: 9:00, 10:00, 11:00 (30 min)
Antal: 40 barn/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Göteborgs Domkyrka

Aktivitet: Konsert/Fundera &  
fantisera/Föreställning/Lyssna &  
titta/ Rundvandring & visning/
Teater
Övrigt: Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar

Förskola 4–5 år

Kulturkatalogen Väst är Västra Götalands-
regionens gemensamma utbudskatalog för 
kvalitetssäkrade kulturaktiviteter riktade till 
barn och unga. Här hittar du konstnärer och 
kulturutövare som går att engagera till skolan. 
Här presenteras också naturarvs- och kultur-
verksamheter i Västra Götaland som skolor 
kan besöka.

I Kulturkatalogen finns också information 
om det regionala arrangörsstödet. Allt som 
går att boka genom Kulturkatalogen omfattas 
av stödet.

kulturkatalogenvast.se 

kultur-
katalogen
väst



Skolår F–3

8. BIOLOGISHOWEN  
– EN FÖRESTÄLLNING OM LIV  
OCH SÅDANT SOM LEVER
Ämne:  Biologi 

Träffa de fantastiska biologerna från Lunds universitet som genom inter-
aktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger aha-upp-
levelser. Den unika Biologishowen innehåller bland annat gulliga djurungar, 
aggressiva växter, spindeldans och en flagga i pannan. Publiken får rasera 
ekosystemet i Östersjön, leta efter björnar, lära sig hur en ko vill klä sin 
julgran samt möta pytonormen Pytte. Dessutom utmanas publiken i olika 
spännande uppdrag. Skräckblandad förtjusning och garanterad skrattfest!

Medverkande: Therese Reber, Dr, Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre 
Tichit, doktorander, samt Lina O’Reilly, student, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet

Målgrupp:  Skolår 2–6
Datum: 3, 4, 5 april
Tid: 3 april: 13:00, 14:15
4, 5 april: 10:30 (50 min)
Antal: 5 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Stadsbiblioteket  
Göteborg, Hörsalen,  
Götaplatsen 3

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Show/Teater
Övrigt: OBS! Riktiga kryp och djur 
på scen. Höga skratt och utrop 
från publiken. Rullstols anpassat. 
Matsäcksplats

biologi.lu.se/samverkan

7. BESÖK EN SMART FABRIK
Ämne:  Teknik

Kom och upplev teknik på ett interaktivt vis! Tillsammans med 50 företag 
har 80 studerande från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasiet 
byggt en demonstrator av en smart fabrik. I anslutning till  demonstratorn 
finns en utställning med åtta upplevelsebaserade workshops:  
Den uppkopplade fabriken, Digitala kopior, Visualisering, Samverkan 
människa-automation, Smarta arbetssätt, Additiv tillverkning, Nya affärs-
modeller, Miljösmart produktion. Projektet Smarta Fabriker är en plattform 
för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering.  

Medverkande: Johannes Persson, Gunter Sand och Daniel Torinsson, 
Göteborgs Tekniska College

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 10, 11, 12 april
Tid: 9:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Ericsson-huset,  
Lindholmspiren 11

Aktivitet: Klämma & känna
Övrigt: Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar

smartafabriker.se
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6. EXPERIMENTVERKSTADEN  
– VETENSKAP NÄR DET  
ÄR SOM ALLRA ROLIGAST
Ämne:  Bild, Biologi, Fysik, Hållbarhet, Kemi, Matematik, 
Samhällskunskap, Slöjd, Teknik/IT

Experimentverkstaden är en spännande plats för all nyfikna hjärnor! 
 Proppad med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, 
prova, konstruera och lära. På plats finns forskare, studenter, experter och 
eldsjälar som lotsar dig och dina kamrater. Läs mer om alla kluriga och 
spännande stationer på sid 7–9.

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 
12 april
Tid: 8:30, 12:30 (3 tim) OBS! 5 & 
12 april ej 12:30, 10 april ej 8:30
Antal: 400 elever/tillfälle 
Pris: 600 kr/klass
Plats: Frihamnen, Park 113, 
Frihamnen 11

Aktivitet: Laborera/Lyssna & titta/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Workshop
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Oömma kläder

Läs mer på sidan 6–9
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Skolår F–3

9. BIOLOGISHOWEN FÖR DE YNGSTA 
– OM LIV OCH SÅDANT SOM LEVER
Ämne:  Biologi

Träffa de fantastiska biologerna från Lunds universitet som genom 
interaktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger 
aha-upplevelser. Den multimediala Biologishowen innehåller bland annat 
gulliga djurungar, aggressiva växter, spindeldans och roliga såpbubblor. 
Publiken får gissa djur, räkna ben och möta Spindelmannen, paddan Prins 
Agaton och pytonormen Pytte. Skratt och förvåning utlovas – och en dos 
skräckblandad förtjusning! 

Medverkande: Therese Reber, Dr, Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre 
Tichit, doktorander, samt Lina O’Reilly, student, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet 

Målgrupp: Skolår F–1
Datum: 3, 4, 5 april
Tid: 3 april: 10:30 4, 5 april: 9:15
(40 min)
Antal: 5 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Stadsbiblioteket  
Göteborg, Hörsalen,  
Götaplatsen 3

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Show/Teater
Övrigt: OBS! Riktiga kryp och djur 
på scen. Höga skratt och utrop 
från publiken. Rullstols anpassat. 
Matsäcksplats

biologi.lu.se/samverkan

11. FYSIK- OCH LASERSHOWEN  
– ENTUSIASTERNA FRÅN  
LUND ÄR HÄR IGEN!
Ämne:  Fysik

Om du inte har sett showen tidigare, här har du chansen igen! Upplev 
experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av en häftig 
lasershow i en dånande rökfylld sal. Denna bejublade föreställning, som 
har väckt uppmärksamhet runt om i världen, ger smakprov på hur lekfull 
fysik kan vara. Kom och låt dig förundras över fysikens fantastiska värld! 
I samarbete med Göteborgs universitet.

Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt 
studenter, Fysik, Lunds universitet 

Målgrupp: Skolår F–3
Datum: 3, 4 april
Tid: 9:00, 10:30 (1 tim)
Antal: 7 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Studenternas Hus, 
Lingsalen, Götabergsgatan 17

Aktivitet: Show
Övrigt: OBS! Högt ljud, mörklagd 
sal och scenrök under delar av 
showen. Medtag gärna hörselskydd. 
Rullstolsanpassat

facebook.com/ 
Physicsandlasershow

12. FÅGEL, FISK ELLER...  
KANSKE EN DINOSAURIE!?
Ämne:  Kemi, Biologi, Svenska

Med utgångspunkt i den Nobelprisade upptäckten om Kol 14-metoden, går 
vi in i kemins mystiska värld. Där bidrar deltagarna till en rolig och intressant 
berättelse med Alfred Upptäckaren i huvudrollen. Barnens kreativitet och 
fantasi står i centrum under denna workshop som förenar det bästa från 
natur vetenskap med skrivande för barn. Alfred Upptäckaren är en komman-
de bilderboksserie där fakta och fiktion (faktion) blandas. Syftet är att ge 
både lyssnaren och läsaren ny kunskap genom spännande läsupplevelser.  

Medverkande: Sonja Rundgren, författare 

Målgrupp: Skolår F–3
Datum: 4, 5 april
Tid: 8:30, 10:00, 12:00 (1 tim)
Obs! 5 april ej 12:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal A1 311, 
Västra Hamngatan 25  

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Rita & skriva/Samtala & fråga/ 
Visa & presentera/Lyssna & titta/
Samarbeta
Övrigt: Övriga tillgänglighets-
anpassningar/Rullstolsanpassat

sonjarundgren.com

10. FRÅGA DOKTORN SKOLÅR 3–4
Ämne:  Biologi 

Varför slår hjärtat lite snabbare när man ljuger? Varför är bajs brunt? Vad 
händer när man får håll? Det här är några av alla frågor panelen fick svara 
på förra året. Du har säkert själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du 
chansen att få svar. Kom och träffa den kunniga och erfarna panelen som 
leds av en moderator och består av läkare, sjuksköterska och tandläkare.

Medverkande: Carl Johan Behre, Docent och överläkare, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, samt Cajsa Fabricius, Leg tandläkare, avd för  
cariologi/Institutionen för odontologi, och Nina Sabel, övertandläkare,  
avd för pedodonti/institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, med flera 

Målgrupp: Skolår 3–4
Datum: 4 april  
Tid: 9:30, 10:50 (1 tim)
Antal: 3 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Academicum,  
hörsal Arvid Carlsson,  
Medicinaregatan 3

Aktivitet: Lyssna & titta/
Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
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Skolår F–3

15. LEKFULL OCH UTFORSKANDE  
FYSIK MED TUNDA & TRITON
Ämne:  Fysik 

Upplev naturvetenskap på riktigt i 
lekfulla sammanhang tillsammans 
med fladdermusen Tunda & sala-
mandern Triton. Följ med på deras 
spännande utforskande av fysiken 
i vår närhet. Den här workshopen 
bjuder på experiment, sagor, lek och 
skratt för alla blivande naturvetare!

Medverkande: Anna Gunnarsson, 
pedagog, författare och projekt
ledare, och Helena Bååth, pedagog, 
Navet science center

Målgrupp: Skolår F–2 
Datum: 2, 3 april  
Tid: 8:30, 10:30, 12:30  
(1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 140, 
Västra Hamngatan 25 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Högläsning/Laborera/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

navet.com

16. MARINA DÄGGDJUR  
VÄCKER DITT INTRESSE  
FÖR NATURVETENSKAP
Ämne:  Biologi, Hållbarhet, Teknik, Fysik, Kemi 

Kom och lär dig om valar, sälar 
och andra djur som lever i havet 
genom Marine Mammals Science 
Education. Beroende på önskemål 
och åldersgrupp, väljer vi olika prak-
tiska övningar som passar just dina 
elever. Bland annat kan ni få pröva 
er dykreflex och jämföra er med de 
marina däggdjuren, testa muskel-
styrka i relation till temperatur, prata 
om hur man håller sig varm i vatten, 
träffa djuren i klappakvariet och 
titta på olika anpassningar till ett liv 
i vatten. Dessutom kan ni få dissekera bläckfisk och ta reda på vem som 
äter vad i den marina världen, lära er hur ljud kan påverka djuren i havet 
och prova hur en hydrofon fungerar. 

Medverkande: Anna Lorenz, marinbiolog, Marine Mammals Science 
Education, Helen Sköld, Dr Marinbiologi, och Odd Bengtsson, pedagog, 
Havets Hus i Lysekil AB

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 9, 11, 12 april
Tid: 10:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Obs! 12 april ej 13:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet,  
Hus B, Läroverksgatan 15 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Klämma & känna/Laborera/
Lyssna & titta/Quiz/Samarbeta/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/
Visa & presentera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Workshopen anpassas efter önske-
mål och behov

OBS! Riktiga djur i klappakvariet 
(dock inga marina däggdjur). Vid 
dissektion delas plasthandskar ut 
men ej förkläden. Tänk på klädseln!

Marine Mammals 
Science Education 
är ett EU Horizon 

2020 sponsrat projekt under avtal 
710708. Projektet erbjuder peda-
gogiskt material, lärarfortbildningar 
samt expeditionsboxar kostnadsfritt.  
Mer info på hemsidan.

havetshus.se
marine-mammals.com
Youtube och Facebook: Marine 
Mammals science education

14. KEMI PÅ ALFONS ÅBERGS  
KULTURHUS – EN RESA  
I MOLEKYLERNAS VÄRLD
Ämne:  Kemi, Historia 

Kemi ses många gånger som lite svårt och krångligt och det vill vi ändra 
på! Genom lekfull gestaltning, interaktiva moment och experiment lär sig 
barnen med hela kroppen. De får se, höra och göra genom att bland annat 
delta i en molekyldans. En lyckad förening av kultur och vetenskap där vi 
skapar goda förutsättningar för att ta till sig kunskaper. Alfons Åbergs Kul-
turhus i samarbete med Chalmers med stöd av AstraZeneca och Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

Medverkande: Pedagoger och skådespelare från Alfons Åbergs 
 Kulturhus samt studenter från Chalmers 

Målgrupp: Skolår F–1
Datum: 8, 9 april
Tid: 9:00, 10:15, 11:30 (45 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt*
Plats: Alfons Åbergs  
Kulturhus, Slussgatan 1

Aktivitet: Laborera/Lyssna & titta/
Rörelse/Undersöka & upptäcka/
Teater/Föreställning/Klämma & 
känna/Samtala & fråga
Övrigt: OBS! Klassen bör 
vara på plats 15 minuter innan 
lektionen börjar. Rullstolsanpassat. 
 Hörselslinga. Matsäcksplats.  
Övriga tillgänglighetsanpassningar

alfonskulturhus.se

13. I DITT ÖRA
Ämne:  Musik, Aktiviteten kan omfatta alla ämnen

Vad händer när vi lyssnar på musik? Vad ser vi? Till hösten presenterar 
Göteborgs Symfoniker en konsert med rörliga bilder. Dessa är inspirerade 
av människor som lyssnat på samma stycken som orkestern bjuder på i 
Stora salen. Under våren filmar vi barn och vuxna som lyssnar på symfonisk 
musik. Vi frågar vad de ser, känner eller hör. Från de sessionerna skapar vi 
filmade snuttar där barnens och de vuxnas teckningar kan komma att an-
vändas. Ett allkonstverk med bild, animation och livemusik. Vill ni vara med 
och skapa den här produktionen är ni välkomna till en dag med Göteborgs 
Symfoniker. 

Medverkande: Mats Kjelbye, Producent barn och unga,  
Göteborgs symfoniker  

Målgrupp: Skolår F–3
Datum: 4, 5 april
Tid: 9:30, 12:00 (1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Konserthuset,  
Viktor Rydbergsgatan 4

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Rita & skriva/Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat

gso.se/barn-unga

*Avgiften är sponsrad som en del av samarbetet mellan Alfons Åbergs Kulturhus 
och Chalmers med stöd från AstraZeneca och Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond
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17. MED KAMERAN SOM VERKTYG
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen 

Det här är en praktisk workshop där eleverna i mindre grupper får upptäcka 
sin omvärld genom kameran (iPad). Workshopen utgår från ett specifikt 
tema; gärna något klassen redan jobbar med. Deltagarna får med hjälp 
av olika uppdrag öva på samarbete, göra urval, hitta motsatser och förstå 
vikten av vara tydlig i vad man vill förmedla. Genom att skådespela, sköta 
kameran och redigera närmar sig eleverna grunden i filmberättandet och 
får en större förståelse för kameran som uttrycksmedel. Som avslutning 
presenterar eleverna sina filmer för de andra i klassen.

Medverkande: Martin Sjögren och Mattias Jonsson, Filmpedagoger 
Barnfilmskolan 

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 9, 10, 12 april 
Tid: 8:30, 12:30 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet,  
Hus B & C, Läroverksgatan    

Aktivitet: Film
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

barnfilmskolan.se
kameransabc.com

20. RADIONS SVINDLANDE VÄRLD
Ämne:  Fysik, Historia, Teknik 

På Radiomuseet får besökarna använda museiföremålen på riktigt.  
Du och dina eleverna får experimentera och med egna händer få elektronik 
att fungera! Bland annat kan ni lära er morsekod med hjälp av en äkta tele-
grafnyckel, ringa på en antik telefon och spela en låt från din egen telefon 
i en gammal tratthögtalare. Och visst lär ni er något om den svindlande 
intellektuella prestationen som upptäckten av radiovågorna var.

Medverkande: Jeanette Nilsson, Ordförande, Lars Lindskog, Ingenjör, 
Lennart Nilsson, Ingenjör, och Bengt Lindberg, Doktor, Radiomuseet

18. NORMKRITISK SAGOSTUND MED 
SKAPANDE VERKSAMHET 
Ämne:  Bild, Samhällskunskap, Hållbarhet, Svenska

West Pride-pedagogen Jenny Gustafsson tar hjälp av konst och litteratur 
för att tala om kärlek och familjebildning med de yngre barnen. Lektionen 
inleds med färg med fokus på regnbågsflaggan och barnens tankar om 
hur kärlek kan se ut. Därefter följer högläsning av en normkritisk saga och 
efter en kort lekpaus får barnen ny energi till att arbeta med klipp & klistra 
kring hur en familj kan se ut. Jenny belyser rätten till att få vara sig själv och 
hjälper barnen att få med sig ett par normkritiska glasögon i livet.

Medverkande: Jenny Gustafsson, Utbildningsansvarig, West Pride 

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 2, 3, 4, 5, 9, 10,  
11, 12 april 
Tid: 10:00 (1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Radiomuseet,  
Anders Carlssons gata 2

Aktivitet: Klämma & känna/
Laborera/Lyssna & titta/
Rundvandring & visning
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Övriga tillgänglighetsanpassningar

radiomuseet.se

Målgrupp: Skolår 1–3
Datum: 1, 8 april
Tid: 8:30, 10:30, 12:30  
(1 tim 30 min) 
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 138, 
Västra Hamngatan 25 

Aktivitet: Högläsning/Skapa & 
testa/Samarbeta/Rita & skriva/
Fundera & fantisera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

westpride.se/utbildning
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19. OM FÅGLAR INTE FANNS, HUR 
HADE FLYGPLANEN SETT UT?
Ämne:  Fysik, Biologi, Teknik

Drömmen om att flyga är kanske människans äldsta. Av naturliga skäl 
var fåglar ofta förebild och inspiration då flygning studerades. Men om 
inte fåglar hade funnits, hur hade farkosterna sett ut? Genom guidning 
och  luftexperiment utforskar eleverna tillsammans med en pedagog på 
 Aeroseum konsten att flyga. Eleverna får därefter skapa modeller av hur de 
tror flygande farkoster hade sett ut om vi inte haft fåglarna som förebild. 

Medverkande: Annika Zackrisson, Skolpedagog, Britt Odeberg,  
Pedagog, och Mattias Isaksson, Museipedagog, Aeroseume 

Målgrupp: Skolår F–6
Datum: 2, 3, 4, 5, 9, 10,  
11, 12 april
Tid: 10:30 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Aeroseum,  
Holmvägen 100

Aktivitet: Skapa & testa/Rund-
vandring & visning/Undersöka & 
upptäcka/Fundera & fantisera/
Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat – med-
dela särskilda behov vid bokningen
Matsäcksplats

aeroseum.se
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25. SKAPA DITT EGET SOLSYSTEM!
Ämne:  Bild, Svenska 

Häng med på en interaktiv workshop med barnboksförfattaren Camilla 
Linde som skrivit serien om Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå.  
I hennes världar är allting möjligt. Planeter bebos av robotkaniner, spöken 
flyger rymdskepp och Siriusflärpen svävar runt i galaxen och ställer till med 
bekymmer. Författaren bjuder på högläsning ur sina böcker och efteråt 
håller hon en workshop där alla får skapa sina egna planeter och solsystem

Medverkande: Camilla Linde, Författare

Målgrupp: Skolår F–3
Datum: 1, 5, 8 april 
Tid: 1 & 5 april: 10:30, 13:00
8 april: 09:00, 10:15
(1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 139 & 
140, Västra Hamngatan 25 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Högläsning/Lyssna & titta/
Rita & skriva/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Visa & presentera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

ff.forfattarcentrum.se/ 
forfattare/4032/Camilla_Linde

Fo
to

gr
af

: ©
 B

ok
-M

ak
ar

en
 A

B

*Avgiften är sponsrad tack vare en 
donation från Hasselbladstiftelsen

23. ROBOTÖGA ELLER DJURÖGA?
Ämne:  Biologi, Historia, Hållbarhet  

Kom och hälsa på Slottsskogens 
fina Helsingefår. Hur sköter man får 
och hur ser man till att djuren mår 
bra? Kan en robot ta över skötseln 
och ge fåren omsorg ...? Vad ser 
djurvårdaren med sitt ”djuröga” som 
kanske inte en maskin kan se? Detta 
är frågor vi pratar om samtidigt som 
vi tillsammans arbetar med fåren.

Medverkande: Katrin Hansson, 
Djurvårdare Slottsskogens Djurpark, 
Park & Naturförvaltningen

Målgrupp: Skolår F–3
Datum: 2, 3, 4, 9, 10, 11 april 
Tid: 10:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Slottsskogens djurpark,  
Björngårdsvägen, samling vid 
grillplatsen ovanför Barnens Zoo

Aktivitet: Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka/
Samarbeta/Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Ej för hö- och pälsdjursallergiker
Djurvårdare ej namngivna på plats

24. RYMDEN PÅ ALFONS ÅBERGS 
KULTURHUS – VI RESER TILL MÅNEN!
Ämne:  Fysik, Historia  

Genom lekfull gestaltning, interaktiva moment och experiment lär sig bar-
nen med hela kroppen då de får se, höra och göra på den gemensamma 
resan till månen. En lyckad förening av kultur och vetenskap där vi skapar 
goda förutsättningar för att ta till sig kunskaper. 2019 är det 50 år sedan 
den första månlandningen, vilket gör upplevelsen extra aktuell. Alfons 
Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Hasselbladstiftelsen.

Medverkande: Pedagoger och skådespelare från Alfons Åbergs 
 Kulturhus samt studenter från Chalmers

Målgrupp: Skolår F–1
Datum: 3, 4, 5, 10, 11, 12 april
Tid: 9:00, 10:15, 11:30 (45 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: Kostnadsfritt*
Plats: Alfons Åbergs  
Kulturhus, Slussgatan 1 

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Klämma & känna/Laborera/
Rörelse/Samtala & fråga/Teater/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: Klassen bör vara på plats 
15 minuter innan lektionen börjar
Rullstolsanpassat. Hörslinga. 
Matsäcksplats. Övriga tillgänglig-
hetsanpassningar

alfonskulturhus.se

21. RE:USE!
Ämne:  Hållbarhet, Teknik, Samhällskunskap, Kemi 

Idag skapar vi vår identitet genom det vi äger och väljer att spara, medan 
vi i framtiden blir det vi slängt. Vad är skräp och hur upplever vi vårt 
avfall? Hur kommer framtidens arkeologer tolka oss utifrån det vi slängt? 
I workshopen RE:USE! använder vi oss av skräpet plast. Istället för att 
samlas på hög, brännas eller hamna i havsköldpaddornas magar, kan 
plastskräpet bli till nya användbara saker. Om vi tar hand om vårt avfall 
kan det bli en resurs. Kom och lär dig sortera plast och se hur plasten 
 förvandlas till nya saker genom 3D-printning!

Medverkande: Christina Toreld, arkeolog och pedagog, Jienny Gillerstedt, 
Utställnings och programantikvarie, samt Elisabeth Corsander, Musei
pedagog, Bohusläns museum 

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 1, 2, 3, 4, 5 april
Tid: 9:30, 11:00, 13:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 139, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Klämma & känna/Skapa 
& testa/Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

bohuslansmuseum.se

22. ROBOTINVASION!
Ämne:  IT, Teknik

Kom och träffa våra robotar! I denna roliga och lärorika programmerings-
workshop får eleverna en introduktion i kodning, möta blockprogrammering 
och lära sig styra olika sorters robotar. De färdigheter eleverna lärt sig får 
de sedan prova genom att utföra uppdrag tillsammans. Förhoppningsvis 
lyckas de styra robotarna precis som de tänkt sig! 

Medverkande: Sara Malm Ramsvik och Lisa Sjödin, Bibliotekarier, samt 
Frida Lindén och Jacob Möllstam, Lärare och utvecklingsledare, Partille 
Makerspace, Partille kommun

Målgrupp: Skolår 2–5
Datum: 10, 11 april
Tid: 8:30, 11:00, 13:30  
(1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 139, 
Västra Hamngatan 25  

Aktivitet: Programmera/
Samarbeta/Skapa & testa
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

partille.se/uppleva--gora/ 
kultur/partillemakerspace

facebook.com/ 
partillemakerspace
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28. SLÅR DITT HJÄRTA FÖR MUSIKEN?
Ämne:  Musik, Biologi, Idrott & hälsa 

Musik kan få tårar att trilla och hjärtan att brinna. Musik kan få människor 
att mötas. Musik kan trösta, lugna, eller få kroppen att spritta och sprattla 
i vild dans. Visste du att vår hjärtrytm faktiskt kan påverkas när vi sjunger 
tillsammans? Kom och sjung med musikern, kompositören och forskaren 
Rickard Åström samt vokalkvartetten TETRA som dansar och leker med 
sina röster genom inkludering av världens sångtraditioner. Vi mäter och ser 
om våra hjärtan och vår puls synkas! Arrangeras av Körcentrum Väst, Kultur 
i Väst.

Arrangeras av Körcentrum Väst, Kultur i Väst samt Länsförsäkringar 
 Göteborg och Bohuslän.

Medverkande: Rickard Åström, musiker, kompositör och forskare,  
samt vokalkvartetten TETRA med Ingrid Brännström, Sanna Källman,  
Anna Ottertun och Maria Stellas

26. SKATTJAKT I MATTESKOGEN 
Ämne:  Matematik 

Följ med på en skattjakt med matematiken som verktyg! Eleverna får följa 
en historia och lösa ett antal problem för att lista ut var skatten ligger be-
gravd. Alltifrån en klurig mattedans till en mystisk färgkod väntar. Eleverna 
får aktivt delta i att lösa problemen och vi kommer få se att matematiken 
lever på fler ställen än i siffrorna. Under den interaktiva föreställningens 
gång lyfter vi även årets festivaltema och ställer frågan var matematiken 
är i relation till all den nya tekniken vi möter? Välkommen på skattjakt med 
Mattecentrum!

Medverkande: Maya Pérez Aronsson, Regionansvarig och Patrik Mörée, 
Regionanvarig, Mattecentrum

Målgrupp: Skolår 1–3
Datum: 11, 12 april 
Tid: 9:30, 10:45, 12:30 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 133 & 
138, Västra Hamngatan 25  

Aktivitet: Sjunga & spela 
 instrument/Skapa & testa
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

korcentrumvast.se
rickardastrom.com
tetramusik.se

Målgrupp: Skolår 1–3
Datum: 8, 9 april
Tid: 9:00, 11:00, 13:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus B, sal B1 113,  
Läroverksgatan 15

Aktivitet: Föreställning/Rörelse/
Spela/Teater/Quiz/Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat  
Matsäcksplats

27. SLAJMLABBET
Ämne:  Kemi 

Tro det eller ej men på Chalmers finns 
forskare som är experter på allt som har 
med slajm att göra. Välkomna till labbet där 
ni får lära er allt om slajm! Testa att göra 
slajm, lär er mer om den spännande kemin 
bakom processen, få reda på vad som 
händer med molekylerna när slajmet bildas 
och vad som håller ihop det. Kemi är roligt!

Medverkande: Robin Nilsson och Vishnu Arumughan, doktorander i 
Tillämpad Kemi, Chalmers

29. UPPFINNARGLÄDJE
Ämne:  Fysik, Historia, Teknik

Det här är en workshop som handlar om idéer och uppfinningar. 
 Tillsammans packar vi upp en väska som ger ledtrådar till vem Alfred Nobel 
var. Vi berättar också om Nobelpriset och en svensk Nobelpristagare, 
Gustav Dalén, vars uppfinningar gjorde fyrarna mycket bättre. Vi avslutar 
med att alla elever får bygga en egen fyr med hjälp av en toarulle, sladd, 
batterihållare och lampa. En kul och upplysande övning!

Medverkande: Åsa Sundelin, Museipedagog, Nobelmuseet

 

Målgrupp: Skolår F–6
Datum: 1, 3, 4 april
Tid: 9:00, 10:30, 12:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Kemihuset,  
Kemivägen 8a

Aktivitet: Lyssna & titta/Klämma & 
känna/Samtala & fråga/Undersöka 
& upptäcka/Laborera
Övrigt: Rullstolsanpassat – med-
dela i förväg
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 1–3
Datum: 10 april 
Tid: 9:00, 10:30, 12:30 (1 tim) 
Antal: 2 klasser/tillfälle  
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 134 & 
135, Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Skapa & testa/ 
Samtala & fråga
Övrigt: Obs! Varje elev ska ha  
med sig en egen tom toarulle och 
ett AA batteri.
Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
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Globala målen i undervisningen - så funkar det!

Välkommen till våra lärarfortbildningar om de globala målen för 
hållbar utveckling! Möt forskare från Chalmers och Göteborgs 
universitet och deltag i workshopar med pedagoger från 
Universeum och Världskulturmuseet. Du får också med dig ett 
kortspel om Globala målen att använda i ditt klassrum!

Mer information och anmälan: 
gmv.chalmers.gu.se/globala-malen

Nästa fortbildning:
Onsdag 10 april
kl. 13.00 - 16.30
Världskulturmuseet

GÖTEBORGS CENTRUM FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING, GMV

Fortbildningarna arrangeras av 
Göteborgs centrum för hållbar utveckling,

Den globala skolan, Universeum och 
Världskulturmuseet



Digitalisering på schemat:  

Riktigt och  
viktigt på nätet
Hur pratar du med dina elever kring digital källkritik och allmänt 
nätvett? Hur förklarar du till exempel vad filterbubblor och 
algoritmer är? Vad är egentligen riktigt, vad är viktigt och hur 
ska en bete sig på nätet? Anmäl dig till Vetenskapsfestivalens 
lärarkonferens och träffa engagerade experter som förklarar, 
vägleder, tipsar och svarar på frågor.

Lärarkonferens 2019

” Mycket välordnat,  
innehållsrikt och givande.  
Det här har gett mig  
massa info och energi.”

 Deltagare lärarkonferensen 2018

% av  deltagarna  
i fjolårets lärar-
konferens vill 

 rekommendera en kollega 
att gå på nästa tillfälle.

Vetenskaps-
festivalens  

lärarkonferens
9 APRIL
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För tredje året i rad erbjuder Vetenskapsfestivalen en 
heldagskonferens på temat ”Digitalisering på  schemat”. 
I år tar vi ett nytt grepp och ger oss specifikt på  områden 
som faktagranskning, värdering av källor och vett och 
etikett på nätet. Det handlar om internet kompetens i 
största allmänhet och om förmågan att kunna sålla, 
sortera, värdera och hantera. Vilka verktyg kan vi ge våra 
elever i den informations- och åsiktsström som de frivil-
ligt eller ofrivilligt flyter med i på internet?

Som vanligt bjuder dagen på flertalet högaktuella före-
drag och ett brett utbud av samtal och workshops som 
du kan välja bland. Trovärdiga, kunniga och engagerade 
aktörer hjälper dig att reda ut alla begrepp, ger dig nöd-
vändiga fakta och insikter samt  konkreta tips att jobba 
vidare med i skolan. 

Varmt välkommen till Vetenskapsfestivalens  
lärarkonferens 2019! 

Konferensen möjliggörs med 
stöd från Internetstiftelsen, Jacob 
Wallenbergs Stiftelse särskilda 
fonden, Statens medieråd samt 
Göteborgs universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Alla som jobbar i grundskolan eller med   
utbildnings- och utvecklingsfrågor kopplade till skolan. 
Obs! Programmet är främst riktat till pedagoger på mellan-  
och högstadiet.
Plats: Utbildningsvetenskapliga fakulteten/Pedagogen,  
Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25, Göteborg
Datum & tid: 9 april kl 8:00–17:00 
Anmälan: Bokning från och med 19 februari. 
Läs mer om bokningsvillkoren på sidan 4.
Obs! Valbara pass bokas separat, efter anmälan.
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika  
under dagen. OBS! Uteblivet deltagande debiteras 750 kr.

Anders Thoresson, teknikjournalist,  
föreläsare och författare 

Anette Novak, direktör på Statens medieråd

Camilla Sjöström, pedagog på Forum  
för  Levande Historia

Carina Milde, intendent och projektledare  
för Demokratilabbet, Arbetets museum  

Emma Frans, Dr i Medicinsk epidemiologi  
samt forskare och vetenskapsskribent

Kristina Alexandersson, chef för  
Internet i skolan, Internetstiftelsen

Lärarkonferens 2019

Fotografering

Obs! Fotografering och filmning kan förekomma. 
Materialet används i Vetenskapsfestivalens marknadsföring 
samt i våra sociala medier. Var vänlig meddela i god tid om 
du finner detta obekvämt – vi ser i så fall till så att du får en 
lämplig plats under dagen. 

 Mer information om lärarkonferensen  
och fullständigt program finns på 
vetenskapsfestivalen.se/lararkonferens

i

19

Martin  Törnros, forskare, designer och   
utvecklare på RISE Interactive

Maria Dufva, kriminolog, föreläsare  
och författare

Maria Heimer, författare, lärare, föreläsare  
och läromedelsutvecklare

Mats Jönsson, Prof i Filmvetenskap,  
Göteborgs universitet

Hanna Carlsson, Fil Dr, forskare och lärare, 
Biblioteks- och informationsvetenskap,  
Lunds universitet.  

Åsa Sundelin, chef för utställningar och 
 pedagogik på Nobelmuseet

På plats finns även Bonnier Fakta,  
Natur & Kultur Läromedel, Rädda Barnen,  
Skolverket, Student litteratur och Volante.

Medverkande

Fler medverkande tillkommer. För komplett info, se info på hemsidan.
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Skolår 4–6

30. EXPERIMENTVERKSTADEN  
– VETENSKAP NÄR DET  
ÄR SOM ALLRA ROLIGAST
Ämne:  Bild, Biologi, Fysik, Hållbarhet, Kemi, Matematik, Slöjd, 
Teknik/IT

Experimentverkstaden är en spännande plats för all nyfikna hjärnor! 
Proppad med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, 
prova, konstruera och lära. På plats finns forskare, studenter, experter och 
eldsjälar som lotsar dig och dina kamrater. Läs mer om alla kluriga och 
spännande stationer på sid 7–9.

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8,  
10, 11, 12 april
Tid: 8:30, 12:30 (3 tim) OBS! 5 & 
12 april ej 12:30, 10 april ej 8:30
Antal: 400 elever/tillfälle 
Pris: 600 kr/klass
Plats: Frihamnen, Park 113, 
Frihamnen 11

Aktivitet: Laborera/Lyssna & titta/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Workshop
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Oömma kläder

Läs mer på sidan 6–9

31. BESÖK EN SMART FABRIK
Ämne:  Teknik

Kom och upplev teknik på ett interaktivt vis! Tillsammans med 50 företag 
har 80 studerande från högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasiet 
byggt en demonstrator av en smart fabrik. I anslutning till demonstratorn 
finns en utställning med åtta upplevelsebaserade workshops:   
Den uppkopplade fabriken, Digitala kopior, Visualisering, Samverkan 
människa-automation, Smarta arbetssätt, Additiv tillverkning, Nya affärs-
modeller, Miljösmart produktion. Projektet Smarta Fabriker är en plattform 
för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. 

Medverkande: Johannes Persson, Gunter Sand och Daniel Torinsson, 
Göteborgs Tekniska College

33. BYGG EN ORGEL OCH  
EXPERIMENTERA MED KLANGER
Ämne:  Musik, Teknik, Fysik, Historia, Hållbarhet 

Ta med din klass och bygg en orgel tillsammans med Göteborgs interna-
tionella orgelakademi och Orgelkids SE! Dina elever får samarbeta i ett 
lustfyllt musikpedagogiskt äventyr, där de under ledning av experter lär 
sig bygga en fullt fungerande och mycket välklingande piporgel med två 
stämmor (Do-orgel). Det här är musikhistoria, fysik, teknik, matematik samt 
samarbete och improvisation. Workshopen ger en ingång till en värld av 
sinnlig passion och nya klanger, för alla!

Medverkande: Jon Liinason, Projektledare Göteborgs lilla orgelfestival, 
Göteborgs internationella orgelakademi 

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 10, 11, 12 april
Tid: 9:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Ericsson-huset,  
Lindholmspiren 11

Aktivitet: Klämma & känna
Övrigt: Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar

smartafabriker.se

Målgrupp: Skolår 4–6
Datum: 1, 2, 3, 4, 5 april
Tid: 9:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Örgryte nya kyrka, 
Danska vägen

Aktivitet: Laborera/Klämma 
& känna/Konsert/Lyssna & 
titta/ Samarbeta/Sjunga & spela 
instrument/Spela/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: 

organacademy.se/ 
program-lilla-orgelfestivalen

orgelkids.se

32. BIOLOGISHOWEN  
– EN FÖRESTÄLLNING OM LIV  
OCH SÅDANT SOM LEVER
Ämne:  Biologi 

Träffa de fantastiska biologerna från Lunds universitet som genom inter-
aktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger aha-upp-
levelser. Den unika Biologishowen innehåller bland annat gulliga djurungar, 
aggressiva växter, spindeldans och en flagga i pannan. Publiken får rasera 
ekosystemet i Östersjön, leta efter björnar, lära sig hur en ko vill klä sin 
julgran samt möta pytonormen Pytte. Dessutom utmanas publiken i olika 
spännande uppdrag. Skräckblandad förtjusning och garanterad skrattfest!

Medverkande: Therese Reber, Dr, Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre 
Tichit, doktorander, samt Lina O’Reilly, student, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet

Målgrupp:  Skolår 2–6
Datum: 3, 4, 5 april
Tid: 3 april: 13:00, 14:15
4, 5 april: 10:30 (50 min)
Antal: 5 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Stadsbiblioteket Göte-
borg, Hörsalen, Götaplatsen 3

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Show/Teater
Övrigt: OBS! Riktiga kryp och djur 
på scen. Höga skratt och utrop 
från publiken. Rullstolsanpassat. 
Matsäcksplats

biologi.lu.se/samverkan
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35. FRAMTIDENS FASTIGHETSLABB: 
PLANERA EN GÅRD – PÅ RIKTIGT
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen, Bild, Biologi, 
Fysik, Geografi, Hem- & konsumentkunskap, Hållbarhet,  
IT, Matematik, Samhällskunskap, Teknik 

Utanför Framtidens Fastighetslabbs hus är det helt tomt pga en reno-
vering. Hjälp oss att få ordning på vår gård! I denna specialworkshop 
får eleverna får mäta och beräkna förutsättningar och ritar upp idéer för 
att planlägga en ny gård där både vuxna och barn ska trivas. Förslagen 
bedöms sedan av Familjebostäders egen landskapsarkitekt! Testa också 
några av Fastighetslabbets ordinarie stationer som berör FN:s Globala 
mål om Hållbara städer och samhällen. Fika till alla och priser till bästa lag! 
Framtidens Fastighetslabb drivs av Framtidenkoncernen, dvs de allmän-
nyttiga bostadsbolagen inom Göteborgs stad.

Medverkande: Louise Rickardsson, koordinator, samt guider på  
Framtidens Fastighetslabb

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 2, 4, 8, 10, 12 april
Tid: 2, 4 april: 13:00
8, 10, 12 april: 9:00 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Framtidens Fastighets-
labb, Bronsåldersgatan 60, entré 
via innergården   

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Laborera/Lyssna & titta/Quiz
Rita & skriva/Rundvandring & 
 visning/Samarbeta/Samtala & 
fråga/Skapa & testa/Undersöka & 
upptäcka/Visa & presentera/
Värderingsövning
Övrigt: Hpl Opaltorget, Tynnered.
Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar
Matsäcksplats

framtidensfastighetslabb.se

36. FRAMTIDENS FASTIGHETSLABB: 
SMART TEKNIK I SMARTA BOSTÄDER
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen, Hem- & konsument-
kunskap, Hållbarhet, IT, Teknik, Samhällskunskap, Geografi  

Vilken smart teknik finns idag i våra 
bostäder och hur tänker vi för att 
med teknikens hjälp bygga smartare 
och trivsammare bostadsområden 
för nästa generation? Under detta 
specialprogram på Fastighetslabbet 
får eleverna resonera kring framti-
dens smarta tekniklösningar och i 
lag testa några av Fastighetslabbets 
ordinarie stationer som berör FN:s 
Globala mål om Hållbara städer och 
samhällen. Fika till alla och priser till 
bästa lag! Framtidens Fastighets-
labb drivs av Framtidenkoncernen, 
 dvs de allmän nyttiga bostadsbola-
gen inom Göteborgs stad.

Medverkande: Louise Rickardsson, koordinator,  
samt guider på  Framtidens Fastighetslabb

34. CHALMERS DIGI LAB  
– DIGITAL WORKSHOP
Ämne:  Fysik, IT, Matematik, Teknik 

Chalmers forskning syftar till att finna lösningar på några av vår tids stora 
samhällsutmaningar. Med hjälp av den digitala tekniken kan många smarta 
lösningar byggas. Kom och testa enkla bygguppgifter med hjälp av elektro-
nik, sensorer och programmering i Chalmers populära DigiLab.

Medverkande: Dorotea Blank, Pedagog, och Steve Cook,  
Innovation leader, Chalmers

37. FRAMTIDENS FÖRMÅGOR SKAPAR 
NYA MÖJLIGHETER
Ämne:  Bild, Hållbarhet, IT, Teknik, Svenska, Historia,  
Samhällskunskap

Vilka yrken ska sysselsätta människan i framtiden när maskiner och robotar 
tar över fler och fler av dagens arbetsuppgifter? Hur påverkar det oss och 
våra förmågor? Vilka förmågor blir viktiga i framtiden? Genom grupp-
diskussioner och övningar får eleverna fundera kring sin egen framtid. 

Medverkande: Milan Bojanic, Inspiratör, FramtidsFrön i Väst

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 1, 3, 5, 9, 11 april
Tid: 1, 3, 5 april: 9:00
9, 11 april: 13:00 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Framtidens Fastighets-
labb, Bronsåldersgatan 60, entré 
via innergården   

Aktivitet: Fundera & fantisera/ 
Laborera/Lyssna & titta/Quiz/Rita 
& skriva, Samarbeta, Samtala & 
fråga/Skapa & testa/Undersöka & 
upptäcka/Visa & presentera/
Värderingsövning
Övrigt: Hpl Opaltorget, Tynnered
Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar
Matsäcksplats

framtidensfastighetslabb.se

Målgrupp: Skolår 4–6
Datum: 3, 4, 5 april
Tid: 9:00, 12:30 (2 tim)
Obs! 5 april 9:00, 12:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Dome of Visions,  
Lindholmsplatsen

Aktivitet: Laborera/Samarbeta/
Programmera/Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka/
Klämma & känna
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

vimeo.com/209705760 

chalmers.se/sv/ 
styrkeomraden/ikt/nyheter/
Sidor/Chalmers-DigiLab.aspx 

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 8, 12 april
Tid: 9:00, 10:15, 12:00, 13:15 
(1 tim) 
Antal: 1 klass/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: YESBOX,  
Hus B13, Gamlestadsvägen 4 

Aktivitet: Lyssna & titta/Rita & 
skriva/Samarbeta/Samtala & fråga/
Visa & presentera/Fundera & 
fantisera
Övrigt: Rullstolsanpassat

framtidsfron.se
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39. FRÅGA DOKTORN SKOLÅR 3–4
Ämne:  Biologi 

Varför slår hjärtat lite snabbare när man ljuger? Varför är bajs brunt? Vad 
händer när man får håll? Det här är några av alla frågor panelen fick svara 
på förra året. Du har säkert själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du 
chansen att få svar. Kom och träffa den kunniga och erfarna panelen som 
leds av en moderator och består av läkare, sjuksköterska och tandläkare.

Medverkande: Carl Johan Behre, Docent och överläkare,  Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, samt Cajsa Fabricius, Leg tandläkare, avd för 
 cariologi/Institutionen för odontologi, och Nina Sabel, övertandläkare, 
avd för pedodonti/institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, 
 Göteborgs universitet, med flera

Målgrupp: Skolår 3–4
Datum: 4 april   
Tid: 9:30, 10:50 (1 tim)
Antal: 3 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Academicum,  
hörsal Arvid Carlsson,  
Medicinaregatan 3

Aktivitet: Lyssna & titta
Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

38. FRÅGA DOKTORN SKOLÅR 5–6
Ämne:  Biologi  

Varför slår hjärtat lite snabbare när man ljuger? Varför är bajs brunt? Vad 
händer när man får håll? Det här är några av alla frågor panelen fick svara 
på förra året. Du har säkert själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du 
chansen att få svar. Kom och träffa den kunniga och erfarna panelen som 
leds av en moderator och består av läkare, sjuksköterska och tandläkare.

Medverkande: Carl Johan Behre, Docent och överläkare, Sahlgren
ska universitetssjukhuset, samt Cajsa Fabricius, Leg tandläkare, avd för 
 cariologi/Institutionen för odontologi, och Nina Sabel, övertandläkare, 
avd för pedodonti/institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, 
 Göteborgs universitet, med flera

41. MAKE YOUR OWN PASSPORT
Ämne:  Bild, Samhällskunskap, Hållbarhet, Engelska,  
Geografi, Slöjd, Historia 

Har du tänkt på vad det betyder att ha ett pass, annat än för att åka bort på 
semester? I ett pass kan det stå att du är svensk medborgare, mexikansk 
eller taiwanesisk, men vad betyder det? Och minst lika viktigt, vad betyder 
det att vara en ”statslös” person? I denna workshop får du chansen att 
skapa en ny nationalitet bland 150 olika passmallar. Varje nationalitet lottas 
ut, men vad händer om du råkar bli statslös? Medan vi arbetar med att 
göra nya pass, samtalar, läser och diskuterar vi vad det kan betyda att ha 
ett medborgarskap och att bli en världsmedborgare, på riktigt.

Medverkande: Tintin Wulia, Fil dr och konstnär, Centrum för 
 Global  migration vid Göteborgs universitet, samt Min Jeong Ko  
och Hsiang Yu Chung från Globala Tanter

Målgrupp: Skolår 5–6
Datum: 4 april  
Tid: 13:00 (1 tim)
Antal: 3 klasser/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: Academicum,  
hörsal Arvid Carlsson,  
Medicinaregatan 3

Aktivitet: Lyssna & titta
Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 6–9
Datum: 2, 3, 4 april
Tid: 9:00, 12:00 (2 tim 30 min)
Antal: 2 klasser/tillfälle  
(uppdelat i olika rum) 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Hus A, sal AK2 138, 
Västra Hamngatan 25 

Aktivitet: Värderingsövning/ 
Samtala & fråga/Visa & presentera/
Quiz/Rita & skriva/Rollspela/
Samarbeta/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Hög-
läsning/Show/Klämma & känna/
Lyssna & titta/Medborgarforskning/
Rörelse/Föreställning
Övrigt: Matsäcksplats 
Rullstolsanpassat

https://bit.ly/2srNbU1
(du måste vara inloggad på 
Facebook)

40. FYSIK- OCH LASERSHOWEN  
– ENTUSIASTERNA FRÅN  
LUND ÄR HÄR IGEN!
Ämne:  Fysik

Om du inte har sett showen tidigare, här har 
du chansen igen! Upplev experiment med eld, 
ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av en 
häftig lasershow i en dånande rökfylld sal. Denna 
bejublade föreställning, som har väckt uppmärk-
samhet runt om i världen, ger smakprov på hur 
lekfull fysik kan vara. Kom och låt dig förundras 
över fysikens fantastiska värld! I samarbete med 
Göteborgs universitet.

Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg,  
Docent, samt studenter, Fysik, Lunds universitet 

Målgrupp: Skolår 4–6
Datum: 1, 3, 5 april
Tid: 1 april: 9:00, 10:30, 12:30
3 april: 12:30. 14:00
5 april: 9:00. 10:30
(1 tim)
Antal: 7 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Studenternas Hus, 
Lingsalen, Götabergsgatan 17

Aktivitet: Show
Övrigt: OBS! Högt ljud, mörklagd 
sal och scenrök under delar av 
showen. Medtag gärna hörselskydd. 
Rullstolsanpassat

facebook.com/ 
Physicsandlasershow/
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44. MATHIVATION
Ämne: Matematik  

Att räkna 1+1 om och om igen gör ingen 
 smartare. Du måste gå över gränsen för vad 
du tror du klarar, våga testa och göra fel. Det 
handlar om att ”inte fatta” och att inte vara rädd 
för att misslyckas – på så sätt utvecklas du 
och vågar ta dig an svårare tal och utmaningar. 
”Mathivation” motiverar, utmanar och engagerar 
elever i matematik. Garanterad matte inspiration 
som passar lika bra för elever som ligger långt fram som för dem som 
behöver en extra kick i ämnet! Arrangeras i samarbete med SKF.

Medverkande: Ida Trangsrud, projektledare Mathivation, Västsvenska 
Handelskammaren

42. MARINA DÄGGDJUR VÄCKER DITT 
INTRESSE FÖR NATURVETENSKAP!
Ämne:  Biologi, Hållbarhet, Teknik, Fysik,Kemi  

Kom och lär dig om valar, sälar och andra djur som lever i havet genom 
Marine Mammals Science Education. Beroende på önskemål och ålders-
grupp, väljer vi olika praktiska övningar som passar just dina elever. Bland 
annat kan ni få pröva er dykreflex och jämföra er med de marina dägg-
djuren, testa muskelstyrka i relation till temperatur, prata om hur man håller 
sig varm i vatten, träffa djuren i klappakvariet och titta på olika anpassning-
ar till ett liv i vatten. Dessutom kan ni få dissekera bläckfisk och ta reda på 
vem som äter vad i den marina världen, lära er hur ljud kan påverka djuren i 
havet och prova hur en hydrofon fungerar.

Medverkande: Anna Lorenz, marinbiolog, Marine Mammals Science 
Education, Helen Sköld, Dr Marinbiologi, och Odd Bengtsson, pedagog, 
Havets Hus i Lysekil AB

45. MED KAMERAN SOM VERKTYG
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen 

Det här är en praktisk workshop där eleverna i mindre grupper får 
upptäcka sin omvärld genom kameran (iPad). Workshopen utgår från ett 
specifikt tema; gärna något klassen redan jobbar med. Deltagarna får med 
hjälp av olika uppdrag öva på samarbete, göra urval, hitta motsatser och 
förstå vikten av vara tydlig i vad man vill förmedla. Genom att skådespela, 
sköta kameran och redigera närmar sig eleverna grunden i film berättandet 
och får en större förståelse för kameran som uttrycksmedel.  
Som avslutning presenterar eleverna sina filmer för de andra i klassen.

Medverkande: Martin Sjögren och Mattias Jonsson, Filmpedagoger 
Barnfilmskolan 

43. MATEMATISKA LEKSAKER
Ämne:  Matematik 

Hur snett kan du bygga ett torn utan att det rasar? Vilka strategier kan du 
hitta för att vinna i våra spel? Har detta något att göra med  matematiska 
begrepp som multiplikation, summor, bråk och oändligheten? Kom och 
testa, leta mönster och resonera om vad som händer med hjälp av fem 
olika stationer med spännande matematik.  
Räkna med engagerande problemlösning!

Medverkande: Laura Fainsilber, Univ lektor, Åse Fahlander och 
Gustav Lindwall, doktorander, samt Damiano Ognissanti, Matematiska 
 Vetenskaper, Chalmers & Göteborgs universitet

Målgrupp: Skolår 4–9 
Datum: 8, 9, 10, april
Tid: 10:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Antal: 3 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Chalmers kårhus, 
Sven Hultins gata 2, samling i 
entrén

Aktivitet: Samarbeta/ 
Undersöka & upptäcka
Övrigt:  
Rullstolsanpassat

mathivation.se

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 9, 11, 12 april
Tid: 10:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Obs! 12 april ej 13:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet,  
Hus B, Läroverksgatan 15 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Klämma & känna/Laborera/Lyssna 
& titta/Quiz/Samarbeta/Samtala & 
fråga/Skapa & testa/Undersöka & 
upptäcka/Visa & presentera 
 
Övrigt: Rullstolsanpassat
Workshopen anpassas efter önske-
mål och behov.  

OBS! Riktiga djur i klappakvariet 
(dock inga marina däggdjur). Vid 
dissektion delas plasthandskar ut 
men ej förkläden. Tänk på klädseln!

Marine Mammals 
Science Education 
är ett EU Horizon 

2020 sponsrat projekt under avtal 
710708. Projektet erbjuder peda-
gogiskt material, lärarfortbildningar 
samt expeditionsboxar kostnadsfritt. 
Mer info på hemsidan.

havetshus.se
marine-mammals.com
Youtube och Facebook: Marine 
Mammals science education

Målgrupp: Skolår 1–6
Datum: 9, 10, 12 april 
Tid: 8:30, 12:30 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet,  
Hus B & C, Läroverksgatan   

Aktivitet: Film
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

barnfilmskolan.se
kameransabc.com

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 8:30, 10:00, 12:00, 13:30
Obs! 2 april ej 8:30, 5 & 12 april 
ej 13:30
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers  
Campus Johanneberg,  
Matematiska  vetenskaper,  
Mallvinden,  Chalmers Tvärgata 3

Aktivitet: Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäckplats utomhus

chalmers.se/sv/institutioner/
math/samhalle-naringsliv/
vetenskapsfestivalen

46. MIN INDIVIDUELLA SMAK
Ämne:  Biologi, Hem- & konsumentkunskap, Hållbarhet, Kemi, 
Svenska, Svenska som andraspråk 

Våra sinnen är fantastiska! Och väldigt individuella. Visste du att du kan 
känna skillnad på tusentals olika lukter? Och att vi upplever smak väldigt 
olika? Kom till oss på Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap och lär er 
mer om mat och smak. Efter en kort introduktion får eleverna möjlighet att 
utforska sin egen smak och lära känna sina sinnen genom olika praktiska 
övningar.

Medverkande: Mia Prim, Fil Dr,och Jenny Rendahl, Fil Dr, Institutionen för 
kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 12 april
Tid: 8:30, 9:45, 11:15, 13:00, 
14:15 (45 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus C, sal CE25/26, 
Läroverksgatan 5

Aktivitet: Lyssna & titta/Skapa 
& testa/Undersöka & upptäcka/ 
Samarbeta/Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
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50. RE:USE!
Ämne:  Hållbarhet, Teknik, Samhällskunskap, Kemi 

Idag skapar vi vår identitet genom det vi äger och väljer att spara, medan 
vi i framtiden blir det vi slängt. Vad är skräp och hur upplever vi vårt 
avfall? Hur kommer framtidens arkeologer tolka oss utifrån det vi slängt? 
I workshopen RE:USE! använder vi oss av skräpet plast. Istället för att 
samlas på hög, brännas eller hamna i havsköldpaddornas magar, kan 
plastskräpet bli till nya användbara saker. Om vi tar hand om vårt avfall 
kan det bli en resurs. Kom och lär dig sortera plast och se hur plasten 
 förvandlas till nya saker genom 3D-printning!

Medverkande: Christina Toreld, arkeolog och pedagog, Jienny Gillerstedt, 
Utställnings och programantikvarie, samt Elisabeth Corsander, Musei
pedagog, Bohusläns museum 

47. NOBELPRISET I KEMI  
– FRÅN ARNOLD TILL CURIE
Ämne:  Kemi  

I denna workshop får eleverna på 
ett lustfyllt sätt upptäcka kemi. 
Aktiviteten inleds med historiska 
tillbakablickar som leder fram till år 
1903, där eleverna får träffa Pierre 
Curie som lyfter fram hans och frun 
Maries arbete med de radioaktiva 
ämnena. Klassen får ett uppdrag av 
Pierre, att skapa en färgskala. Med 
hjälp av en indikator och tre olika 
kemikalier undersöker eleverna vilka 
av dessa som är sura eller basiska.  

Medverkande: Katrin Forsgren och Maria Holmgren, Tellus resurscenter, 
Sektor för Utbildning och kultur, Härryda Kommun

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 1, 2, 3, 4, 5 april
Tid: 9:30, 11:00, 13:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 139, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Klämma & känna/Skapa 
& testa/Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

bohuslansmuseum.seMålgrupp: Skolår 4–6
Datum: 2, 3, 4 april 
Tid: 9:00, 11:00 (1 tim 20 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, AK2 135 & 
140, Västra Hamngatan 25  

Aktivitet: Laborera/Undersöka & 
upptäcka/Samarbeta
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

49. RADIONS SVINDLANDE VÄRLD
Ämne:  Fysik, Historia, Teknik 

På Radiomuseet får besökarna använda museiföremålen på riktigt. Du 
och dina eleverna får experimentera och med egna händer få elektronik att 
fungera! Bland annat kan ni lära er morsekod med hjälp av en äkta tele-
grafnyckel, ringa på en antik telefon och spela en låt från din egen telefon 
i en gammal tratthögtalare. Och visst lär ni er något om den svindlande 
intellektuella prestationen som upptäckten av radiovågorna var.

Medverkande: Jeanette Nilsson, Ordförande, Lars Lindskog, Ingenjör, 
Lennart Nilsson, Ingenjör, och Bengt Lindberg, Doktor, Radiomuseet

Målgrupp: Skolår F–5
Datum: 2, 3, 4, 5, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 10:00 (1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Radiomuseet, Anders 
Carlssons gata 2

Aktivitet: Klämma & känna/Labo-
rera/Lyssna & titta/Rundvandring 
& visning
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats. Övriga tillgänglig-
hetsanpassningar

radiomuseet.se
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51. ROBOTINVASION!
Ämne:  IT, Teknik

Kom och träffa våra robotar! I denna roliga och lärorika programmerings-
workshop får eleverna en introduktion i kodning, möta blockprogrammering 
och lära sig styra olika sorters robotar. De färdigheter eleverna lärt sig får 
de sedan prova genom att utföra uppdrag tillsammans. Förhoppningsvis 
lyckas de styra robotarna precis som de tänkt sig!  

Medverkande: Sara Malm Ramsvik och Lisa Sjödin, Bibliotekarier, samt 
Frida Lindén och Jacob Möllstam, Lärare och utvecklingsledare, Partille 
Makerspace, Partille kommun

Målgrupp: Skolår 2–5
Datum: 10, 11 april
Tid: 8:30, 11:00, 13:30  
(1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 139, 
Västra Hamngatan 25 
 

Aktivitet: Programmera/
Samarbeta/Skapa & testa
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

partille.se/uppleva--gora/ 
kultur/partillemakerspace

facebook.com/ 
partillemakerspace

48. OM FÅGLAR INTE FANNS,  
HUR HADE FLYGPLANEN SETT UT?
Ämne:  Fysik, Biologi, Teknik

Drömmen om att flyga är kanske människans äldsta. Av naturliga skäl var 
fåglar ofta förebild och inspiration då flygning studerades. Men om inte 
fåglar hade funnits, hur hade farkosterna sett ut? Genom guidning och luft-
experiment utforskar eleverna tillsammans med en pedagog på Aeroseum 
konsten att flyga. Eleverna får därefter skapa modeller av hur de tror flygan-
de farkoster hade sett ut om vi inte haft fåglarna som förebild.

Medverkande: Annika Zackrisson, Skolpedagog, Britt Odeberg,  
Pedagog, och Mattias Isaksson, Museipedagog, Aeroseum

Målgrupp: Skolår F–6
Datum: 2, 3, 4, 5, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 10:30 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: Aeroseum,  
Holmvägen 100

Aktivitet: Skapa & testa/Rund-
vandring & visning/Undersöka & 
upptäcka/Fundera & fantisera/
Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat - medde-
la särskilda behov vid bokningen
Matsäcksplats

aeroseum.se
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52. SE DET STORA I DET LILLA
Ämne:  Bild, Biologi, Fysik, Historia, Teknik 

Det är trehundrafyrtio år sedan 
holländaren Antonie van Leeuwen-
hoek revolutionerade optiken och 
gav mänskligheten möjlighet att titta 
i detalj på mindre saker än någon 
gjort tidigare! Stora upptäckter har 
sedan dess gjorts i det lilla. I denna 
workshop, som sker både ute och 
inne, mikroskoperar vi och tittar i 
luppar. En helt ny värld öppnar sig 
och svindlande upptäckter väntar.

Medverkande: Helen Ekvall, 
Kennert Danielsson och Karen Otto, 
Trädgårdslärare, Göteborgs botaniska trädgård

55. TÄNK OM, GÖR NYTT,  
KOMMENTERA DIN VERKLIGHET
Ämne:  Aktiviteten kan  
omfatta alla ämnen 

Den här workshopen bjuder in 
deltagare att använda vanliga var-
dagsobjekt i syfte att kommentera 
något. Workshopen inleds med en 
muntlig introduktion och bildvisning. 
Därefter får deltagarna välja något 
ur en bred samling av skilda objekt 
hämtade från närmiljön. Genom 
att tillföra, ta bort eller ändra något 
hos befintliga objekt eleverna själva 
valt ut, är tanken att de ska uttrycka 
en valfri idé, åsikt eller känsla. Det som uttrycks ska skilja sig från objektets 
ursprungliga uttryck och funktion. Spännande nytänk som öppnar för 
omvärderande diskussioner! Arrangeras i samarbete med AHA-festivalen, 
Chalmers.

Medverkande: Fredrik Norén, konstnär

54. TANKAR OM TID
Ämne:  Fysik, Geografi, Historia, Hållbarhet, Matematik,  
Religionskunskap, Samhällskunskap, Teknik

Hela tiden mäter vi tiden. Tiden rinner ju iväg, det ser vi på klockan, i tid-
tabellen, kalendern, schemat, på solen och gökuret. Men finns det andra 
sätt att förhålla sig till tid? Vissa uppfinningar och idéer har tagit tusentals 
år på sig för att spridas över världen. Nu tar sig teknik och tankar fram 
mycket fortare. Kanske går det för fort? Med hjälp av lekfulla övningar och 
museets föremål försöker vi tillsammans få fatt på tiden.

Medverkande: Björn Lindgren, Mattias Kästel, EvaTua Ekström,  
Linn Ekengren Nyberg  alla är pedagoger på Världskulturmuseet

Målgrupp: Skolår 4–6
Datum: 2, 3, 4 april
Tid: 9:00, 11:00 (1 tim 20 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Botaniska trädgården, 
Undervisningslokal Roten,  
400 m innanför grindarna

Aktivitet: Laborera/Lyssna & titta/
Samarbeta
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 6–9
Datum: 1, 2, 3 april
Tid: 9:30, 12:30 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle
Obs! 1 april ej 9:30 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 134, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Laborera/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/
Visa & presentera
Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat 
Matsäcksplats

fredriknoren.com
ahafestival.se

Målgrupp: Skolår 1–3
Datum: 2, 3, 4, 5, 9, 10,  
11, 12 april 
Tid: 9:00, 10:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass eller kostnads-
fritt för skolor i Göteborgs Stad 
enligt avtal med Kulturförvalt-
ningen
Plats: Världskulturmuseet, 
Södra vägen 54

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Samarbeta/Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Fo
to

gr
af

: F
re

dr
ik

 N
or

én

Fo
to

gr
af

: N
ag

y 
A

rn
ol

d

53. SLAJMLABBET
Ämne:  Kemi 

Tro det eller ej men på Chalmers finns forskare som är experter på allt 
som har med slajm att göra. Välkomna till labbet där ni får lära er allt om 
slajm! Testa att göra slajm, lär er mer om den spännande kemin bakom 
processen, få reda på vad som händer med molekylerna när slajmet bildas 
och vad som håller ihop det. Kemi är roligt!

Medverkande: Robin Nilsson och Vishnu Arumughan, doktorander i 
Tillämpad Kemi, Chalmers

Målgrupp: Skolår F–6
Datum: 1, 3, 4 april
Tid: 9:00, 10:30, 12:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Kemihuset,  
Kemivägen 8a

Aktivitet: Lyssna & titta/Klämma & 
känna/Samtala & fråga/Undersöka 
& upptäcka/Laborera
Övrigt: Rullstolsanpassat – med-
dela i förväg
Matsäcksplats

Välkommen till  
AHA-festivalen på  
Chalmers och ett  
nyfiket utforskande  

av konst och  
vetenskap

 
www.ahafestival.se
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57. BIOLOGISHOWEN  
– EN FÖRESTÄLLNING OM  
LIV OCH SÅDANT SOM LEVER
Ämne:  Biologi 

Träffa de fantastiska biologerna från Lunds universitet som genom inter-
aktiva experiment och demonstrationer väcker nyfikenhet och ger aha-upp-
levelser. Den unika Biologishowen innehåller bland annat gulliga djurungar, 
aggressiva växter, spindeldans och en flagga i pannan. Publiken får rasera 
ekosystemet i Östersjön, leta efter björnar, lära sig hur en ko vill klä sin 
julgran samt möta pytonormen Pytte. Dessutom utmanas publiken i olika 
spännande uppdrag. Skräckblandad förtjusning och garanterad skrattfest!

Medverkande: Therese Reber, Dr, Julian Melgar, Jacob Roved och Pierre 
Tichit, doktorander, samt Lina O’Reilly, student, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 4, 5 april
Tid: 4 april: 14:15
5 april: 13:00
(50 min)
Antal: 5 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Stadsbiblioteket  
Göteborg, Hörsalen,  
Götaplatsen 3  

Aktivitet: Föreställning/Lyssna & 
titta/Show/Teater
Övrigt: OBS! Riktiga kryp och djur 
på scen. Höga skratt och utrop från 
publiken. Rullstolsanpassat.
Matsäcksplats

biologi.lu.se/samverkan

56. BESÖK I MIKROVÅGORNAS VÄRLD
Ämne:  Teknik, Fysik, Matematik  

5G, självkörande bilar och astronomi ... Kom och utforska hur mikrovågor 
används överallt runt om kring oss idag. Ta med din mobiltelefon och testa 
hur bra den är, se hur radar kan användas i självkörande bilar och hur 
mikrovågor utnyttjas för att förstår universum. Det här är fysik, teknik och 
matte på ett interaktivt vis!

Medverkande: Robert Rehammar, Tekn Dr, Bluetest AB, Edit Helgee, 
Tekn Dr, Qamcom Research and Technology, Jonas Flygare, Tekn lic, 
Onsala Space Observatory, Chalmers, och Alessandro Cartabellotta, 
M.Sc., Ericsson

58. BYGG DITT EGET KÖK! 
Ämne:  Hem- & konsumentkunskap, Samhällskunskap, Hållbarhet

På vårt HSB Living Lab på Chalmers har vi hållbarhet i fokus. Var med och 
bygg framtidens cirkulära kök! Vad brukar ni göra i köket? Och hur tror ni att 
köket behöver se ut i framtiden för att passa era och allas behov? Hur ska vi 
designa köken på ett sätt som gör dem hållbara över tid? Forskare, designer 
och arkitekter vill helt enkelt ha hjälp att få fram bättre kök i ett verkligt pågå-
ende forskningsprojekt! Som stöd i denna workshop finns ett fullt fungerande 
prototypkök på hjul där eleverna kan testa arbetsflöden, olika funktioner, m m. 
Genom övningar och insikter får de sedan ge förslag på hur framtidens optimala 
kök ska vara - idéer som kommer i direkt användning i utvecklingen. En engage-
rande workshop om hållbarhet och samhällsnytta

Medverkande: Ulrike Rahe, Prof Industridesign, Paula Femenías, docent, 
samt Anita Ollá, Giliam Dokter och Sofie Andersson, doktorander Arkitektur 
och Samhällsbyggnad, Chalmers

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 9 april
Tid: 8:30, 10:30, 13:00  
(1 tim 30 min) 
Antal: 2 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, MC2-huset,  
Kemivägen 9, samling i entrén

Aktivitet: Samtala & fråga/Show/
Visa & presentera/Undersöka & 
upptäcka
Övrigt: –

microwaveroad.se
bluetest.se
qamcom.se

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum:  
9 april: endast för skolår 7
11 april: endast för skolår 8
12 april: endast för skolår 9
Tid: 8:30, 12:30 (3 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle  
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus  
Johanneberg, HSB Living Lab,
Elektrovägen 4

Aktivitet: Samarbeta/Skapa & 
testa/Visa & presentera/Fundera 
& fantisera
Övrigt: Obs! Minst 2 medföljande 
lärare per klass. Rullstolsanpassat.
Matsäcksplats

hsb.se/hsblivinglab
chalmers.se

59. BYGG EN ORGEL OCH  
EXPERIMENTERA MED KLANGER
Ämne:  Musik, Teknik, Fysik, Historia, Hållbarhet 

Ta med din klass och bygg en orgel tillsammans med Göteborgs interna-
tionella orgelakademi och Orgelkids SE! Dina elever får samarbeta i ett 
lustfyllt musikpedagogiskt äventyr, där de under ledning av experter lär 
sig bygga en fullt fungerande och mycket välklingande piporgel med två 
stämmor (Do-orgel). Det här är musikhistoria, fysik, teknik, matematik samt 
samarbete och improvisation. Workshopen ger en ingång till en värld av 
sinnlig passion och nya klanger, för alla!

Medverkande: Jon Liinason, Projektledare Göteborgs lilla orgelfestival, 
Göteborgs internationella orgelakademi 

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 1, 2, 3, 4, 5 april
Tid: 10.30 (1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Örgryte nya kyrka, 
Danska vägen

Aktivitet: Laborera/Klämma 
& känna/Konsert/Lyssna & 
titta/ Samarbeta/Sjunga & spela 
instrument/Spela/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: 

organacademy.se/ 
program-lilla-orgelfestivalen

orgelkids.se

60. DYK IN I MOLEKYLERNAS VÄRLD!
Ämne:  Kemi 

Tänk dig att det finns fler unika molekyler i universum än sandkorn i Sahara. 
Följ med in i kemins spännande värld där du får lära dig mer och bli inspire-
rad genom att experimentera tillsammans med Unga Forskare. Arrangeras i 
samarbete med AstraZeneca.

Medverkande: Anna Hedlund, Generalsekreterare, Föreningen Unga 
Forskare

Aktivitet: Laborera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 9, 10 april 
Tid: 9:30, 11:00, 13:30 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs  
universitet, Hus B, Läroverksgatan 15 Fo
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62. FRAMTIDENS FASTIGHETSLABB: 
PLANERA EN GÅRD – PÅ RIKTIGT
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen, Bild, Biologi 
Fysik, Geografi, Hem- & konsumentkunskap, Hållbarhet, 
IT, Matematik, Samhällskunskap, Teknik

Utanför Framtidens Fastighetslabbs 
hus är det helt tomt pga en renove-
ring. Hjälp oss att få ordning på vår 
gård! I denna specialworkshop får 
eleverna får mäta och beräkna för-
utsättningar och ritar upp idéer för 
att planlägga en ny gård där både 
vuxna och barn ska trivas. Förslagen 
bedöms sedan av Familjebostä-
ders egen landskapsarkitekt! Testa 
också några av Fastighetslabbets 
ordinarie stationer som berör FN:s 
Globala mål om Hållbara städer och 
samhällen. Fika till alla och priser till bästa lag! Framtidens Fastighetslabb 
drivs av Framtidenkoncernen, dvs de allmän nyttiga bostadsbolagen inom 
Göteborgs stad.

Medverkande: Louise Rickardsson, koordinator, samt guider på 
 Framtidens Fastighetslabb

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 2, 4, 8, 10, 12 april
Tid: 2, 4 april: 13:00
8, 10, 12 april: 9:00
(2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Framtidens Fastighets-
labb, Bronsåldersgatan 60, entré 
via innergården 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Laborera/Lyssna & titta/Quiz/
Rita & skriva/Rundvandring & 
 visning/Samarbeta/Samtala & 
fråga/Skapa & testa/Undersöka & 
upptäcka/Visa & presentera/
Värderingsövning
Övrigt: Hpl Opaltorget, Tynnered
Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar
Matsäcksplats

framtidensfastighetslabb.se

63. FRAMTIDENS FASTIGHETSLABB: 
SMART TEKNIK I SMARTA BOSTÄDER
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen, Hem- & konsument-
kunskap, Hållbarhet, IT, Teknik, Samhällskunskap, Geografi

Vilken smart teknik finns idag i våra bostäder och hur tänker vi för att med 
teknikens hjälp bygga smartare och trivsammare bostadsområden för 
nästa generation? Under detta specialprogram på Fastighetslabbet får 
eleverna resonera kring framtidens smarta tekniklösningar och i lag testa 
några av Fastighetslabbets ordinarie stationer som berör FN:s Globala 
mål om Hållbara städer och samhällen. Fika till alla och priser till bästa lag! 
Framtidens Fastighetslabb drivs av Framtidenkoncernen, dvs de allmännyt-
tiga bostadsbolagen inom Göteborgs stad.

Medverkande: Louise Rickardsson, koordinator, samt guider på 
 Framtidens Fastighetslabb

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 1, 3, 5, 9, 11 april
Tid: 1, 3, 5 april: 9:00
9, 11 april: 13:00
(2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Framtidens Fastighets-
labb, Bronsåldersgatan 60,  
entré via innergården

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Laborera/Lyssna & titta/Quiz/ 
Rita & skriva/Samarbeta/Samtala 
& fråga/Skapa & testa/Undersöka 
& upptäcka/Visa & presentera/
Värderingsövning
Övrigt: Hpl Opaltorget,  Tynnered 
Rullstolsanpassat 
Övriga tillgänglighets anpassningar  
Matsäcksplats

framtidensfastighetslabb.se

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 4, 5 april
Tid: 10:00, 14:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: AstraZeneca,  
Pepparedsleden 1,  
samling i entrén

Aktivitet: Rundvandring & visning
Övrigt: Rullstolsanpassat

64. FRAMTIDENS FÖRMÅGOR  
SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
Ämne:  Bild, Hållbarhet, IT, Teknik, Svenska, Historia,  
Samhällskunskap

Vilka yrken ska sysselsätta människan i framtiden när maskiner och robotar 
tar över fler och fler av dagens arbetsuppgifter? Hur påverkar det oss och 
våra förmågor? Vilka förmågor blir viktiga i framtiden? Genom grupp-
diskussioner och övningar får eleverna fundera kring sin egen framtid.  

Medverkande: Milan Bojanic, Inspiratör, FramtidsFrön i Väst

65. FRÅN MARS TILL GÖTEBORG:  
SATELLITBILDER OCH GIS
Ämne:  Bild, Geografi, Hållbarhet, IT, Matematik,  
Samhällskunskap, Teknik

Kom och lär er mer om Göteborgs geologi genom digitala kartor (GIS)  
– kartor som har stor betydelse i arbetet med att planera och genomföra 
den nya tågtunneln. Ni får också studera satellitbilder och lära er hur 
 forskare använder bilderna för att få nya kunskap om Mars yta.  
Engagerande geologiworkshop om jordnära och avlägsna platser!  

Medverkande: Andreas Johnsson, forskarassistent, och Thomas Zack, 
Univ lektor, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 8, 12 april
Tid: 9:00, 10:15, 12:00, 13:15 
(1 tim) 
Antal: 1 klass/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: YESBOX, Hus B13, 
Gamlestadsvägen 4 

Aktivitet: Lyssna & titta/Rita & 
skriva/Samarbeta/Samtala & fråga/
Visa & presentera/Fundera & 
fantisera
Övrigt: Rullstolsanpassat

framtidsfron.se

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 2, 4, 10 april
Tid: 9:00, 13:00 (1 tim 40 min) 
Antal: 1 klass/tillfälle
Pris: 400 kr/klass
Plats: Geovetarcentrum,  
Göteborgs universitet,  
Guldhedsplatsen 5A

Aktivitet: Programmera/ 
Med borgarforskning/Laborera/
Undersöka & upptäcka/Skapa & 
testa/Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

gvc.gu.se/samverkan

61. EN AMAZING JOURNEY PÅ 
ASTRAZENECA
Ämne:  Kemi, IT, Fysik, Biologi  

Häng med på en cool guidad tur på AstraZeneca! Under en timme kom-
mer du få möjligheten att lära dig mer om vår spännande forskning som 
bedrivs för att få fram morgondagens läkemedel till patienter. I vår värld är 
ingenting omöjligt! Följ med på en guidad tur på AstraZeneca för att lära 
dig mer om forskningen inom läkemedelsutveckling. 

Medverkande: Marie Örn och Helena Hedlund, projektledare Site 
 Management, AstraZeneca
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69. HANDS-ON MED ROBOTAR
Ämne:  Teknik, IT 

Det sägs att allt fler yrken kan komma att ersättas av robotar och auto-
matisering i framtiden. Men hur fungerar tekniken bakom och hur kommer 
det sig att utvecklingen sker just nu? Kom till Chalmers och träffa forskare 
som jobbar med robotar, besök deras labb och testa att själv styra och 
programmera små robotar.

Medverkande: Jonas Fredriksson, Bitr professor i mekatronik, samt 
doktorander och studenter, Chalmers

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 1, 2, 3 april
Tid: 9:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Institutionen för 
Elektroteknik, Hörsalsvägen 11, 
samling i entrén

 Aktivitet: Laborera/Undersöka & 
upptäcka/Programmera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

chalmers.se/sv/institutioner/
e2/nyheter/Sidor/Robotar- 
pa-skolschemat.aspx

71. KÄRLEKENS KEMI
Ämne:  Kemi 

Sitter kärleken i hjärtat, eller i hjärnan? Luktar vi oss fram  
till rätt kärlekspartner? Styrs vi av omedvetna doftsignaler?  
Kan en  parfym lukta som en människa? Och vad består 
 egentligen  parfymer av? Testa ditt luktsinne och komponera  
en doft som tilltalar dig! I samarbete med Molecular Frontiers.

Medverkande: Per Thorén, Dr, Institutionen för kemi och  
kemiteknik, samt studenter på Chalmers

68. GENOMSKÅDA AVSÄNDAREN  
– BLI EN PROPAGANDAAVSLÖJARE
Ämne:  Bild, Historia, Samhällskunskap,Teknik 

Hur blir vi propagandaavslöjare? Dagligen möts vi av allt 
från vinklade budskap till ren propaganda. Tillsammans 
lär vi oss vilka tekniker en propagandist använder, hur 
olika avsändare ser ut och beter sig och framför allt 
hur en målgrupp väljs ut och söks upp. Vi lär oss också 
grunderna i hur du analyserar en bild och avslutar med att rada upp några 
bra verktyg för en Första hjälpen för oss globala nätmedborgare. Alla kan 
genomskåda avsändarna och blir propagandaavslöjare!

Medverkande: Carina Milde, Intendent och projektledare 
 Demokratilabbet, Arbetets Museums

66. FUTURE HAPPINESS CHALLENGE 
Ämne:  Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- & konsument-
kunskap, Historia, Hållbarhet, Idrott & hälsa, IT, Kemi, Matematik, 
Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Teknik 

Future happiness challenge är ett digitalt spel om lycka och hållbarhet med 
syfte är att engagera i omställningen mot ett hållbart samhälle. Spelet byg-
ger på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg som undersöker 
vilka livsstilsförändringar som måste göras för att nå en hållbar och rättvis 
nivå av växthusgasutsläpp, samt hur det påverkar välbefinnandet. Gruppvis 
spelar eleverna olika karaktärer i en stad och under spelets gång gör de 
olika livstilsval som påverkar individens lycka men också utsläppen. Målet 
med spelet är att bli så lycklig som möjligt. 

Medverkande: Andréa Kihl, projektledare Utbildning, Göteborgsregionen

70. KLIMATRÄTTVISA?  
– KLIMAT WORKSHOP  
AV UNGA FÖR UNGA
Ämne:  Biologi, Fysik, Hållbarhet,  
Samhällskunskap, Svenska som  
andraspråk, Geografi, Historia,  
Hem- & konsumentkunskap, Svenska

I denna workshop lär sig eleverna om klimat-
förändringar och förstår hur de hänger ihop 
med rättvisa och mänskliga rättigheter. Eleverna får en inblick i klimat-
förändringarnas orsaker och konsekvenser, både på lokal och global nivå.  
Välj i förväg mellan olika teman så att workshopen passar just din grupp 
elever. Genom att diskutera och reflektera får deltagarna möjligheten att 
själva utveckla idéer på klimatlösningar. Kanske kommer de på idén som 
räddar vår planet? 

Medverkande: Lanja Rashid, Jordens vänner

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 2, 3, 4 april
Tid: 10:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Kemihuset,  
Kemigården 4

Aktivitet: Laborera/ 
Samtala & fråga
Övrigt: Matsäcksplats
Rullstolsanpassat

molecularfrontiers.org

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 8, 10, 11 april
Tid: 9:30, 13:00 (1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 140, 
Västra Hamngatan 25  

Aktivitet: Samtala & fråga
Fundera & fantisera
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

arbetetsmuseum.se/ 
utstallning/det-resande- 
demokratilabbet

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 2, 3, 4, 5, 8, 10 april
Tid: 9:30, 13:30 (1 tim 30 min) 
Obs! 2, 3, 8 april ej 9:30, 5 april ej 
13:30
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet, Hus C,  
sal CE 38, Läroverksgatan 5 

Aktivitet: Rollspela/Samtala & 
fråga/Undersöka & upptäcka/
Samarbeta
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
iPads finns att låna

grspeldatabas.se/fhc/

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 april
Tid: 9:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
(uppdelat i olika rum) 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A & B, Västra 
Hamngata 25/Läroverksgatan 15

Aktivitet: Värderingsövning/
Samtala & fråga/Quiz/Fundera & 
fantisera/Lyssna & tittaa
Övrigt: Välj ett av följande sex 
teman inför besöket: Klimaträttvisa 
och genus/migration/mat/aktivism/
på lättare svenska eller Greenwash 
och kritiskt tänkande .  
Rullstolsanpassat. Matsäcksplats.

jordensvanner.se

67. FYSIK- OCH LASERSHOWEN 
Ämne:  Fysik

Om du inte har sett showen tidigare, här har du chansen igen! Upplev 
experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av en häftig 
lasershow i en dånande rökfylld sal. Denna bejublade föreställning, som 
har väckt uppmärksamhet runt om i världen, ger smakprov på hur lekfull 
fysik kan vara. Kom och låt dig förundras över fysikens fantastiska värld!  
I samarbete med Göteborgs universitet.

Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt 
studenter, Fysik, Lunds universitet 

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 1, 2, 4, 5 april
Tid: 12:30, 14:00 (1 tim)
OBS! 1 april endast 14:00,  
5 april endast 12:30
Antal: 7 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Studenternas Hus, 
Lingsalen, Götabergsgatan 17

Aktivitet: Show
Övrigt: OBS! Högt ljud, mörklagd 
sal och scenrök under delar av 
showen. Medtag gärna hörselskydd. 
Rullstolsanpassat

facebook.com/ 
Physicsandlasershow
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72. MAKE YOUR OWN PASSPORT
Ämne:  Bild, Samhällskunskap, Hållbarhet, Engelska,  
Geografi, Slöjd, Historia 

Har du tänkt på vad det betyder 
att ha ett pass, annat än för att åka 
bort på semester? I ett pass kan 
det stå att du är svensk medborg-
are, mexikansk eller taiwanesisk, 
men vad betyder det? Och minst 
lika viktigt, vad betyder det att 
vara en ”statslös” person? I denna 
workshop får du chansen att skapa 
en ny nationalitet bland 150 olika 
passmallar. Varje nationalitet lottas 
ut, men vad händer om du råkar bli 
statslös? Medan vi arbetar med att 
göra nya pass, samtalar, läser och diskuterar vi vad det kan betyda att ha  
ett medborgarskap och att bli en världsmedborgare, på riktigt.

Medverkande: Tintin Wulia, Fil dr och konstnär, Centrum för Global  
migration vid Göteborgs universitet, samt Min Jeong Ko och Hsiang Yu 
Chung från Globala Tanter 

Målgrupp: Skolår 6–9
Datum: 2, 3, 4 april
Tid: 9:00, 12:00 (2 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 138, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Värderingsövning/ 
Samtala & fråga/Visa & presentera/
Quiz/Rita & skriva/Rollspela/

Samarbeta/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Hög-
läsning/Show/Klämma & känna/
Lyssna & titta/Medborgarforskning/
Rörelse/Föreställning
Övrigt: Matsäcksplats  
Rullstolsanpassat

https://bit.ly/2srNbU1
(du måste vara inloggad på 
Facebook)

73. MARINA DÄGGDJUR VÄCKER DITT 
INTRESSE FÖR NATURVETENSKAP!
Ämne:  Biologi, Hållbarhet, Teknik, Fysik,Kemi  

Kom och lär dig om valar, sälar och andra djur som lever i havet genom 
Marine Mammals Science Education. Beroende på önskemål och ålders-
grupp, väljer vi olika praktiska övningar som passar just dina elever. Bland 
annat kan ni få pröva er dykreflex och jämföra er med de marina dägg-
djuren, testa muskelstyrka i relation till temperatur, prata om hur man håller 
sig varm i vatten, träffa djuren i klappakvariet och titta på olika anpassning-
ar till ett liv i vatten. Dessutom kan ni få dissekera bläckfisk och ta reda på 
vem som äter vad i den marina världen, lära er hur ljud kan påverka djuren i 
havet och prova hur en hydrofon fungerar.

Medverkande: Anna Lorenz, marinbiolog, Marine Mammals Science 
Education, Helen Sköld, Dr Marinbiologi, och Odd Bengtsson, pedagog, 
Havets Hus i Lysekil AB

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 8, 10, 12 april
Tid: 10:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Obs! 12 april ej 10:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen,  
Göteborgs universitet,  
Hus B, Läroverksgatan 15 

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Klämma & känna/Laborera/
Lyssna & titta/Quiz/Samarbeta/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/Visa & 
presentera
 
Övrigt: Rullstolsanpassat
Workshopen anpassas efter önske-
mål och behov 

OBS! Riktiga djur i klappakvariet 
(dock inga marina däggdjur). Vid 
dissektion delas plasthandskar ut 
men ej förkläden. Tänk på klädseln!

Marine Mammals 
Science Education 
är ett EU Horizon 

2020 sponsrat projekt under avtal 
710708. Projektet erbjuder peda-
gogiskt material, lärarfortbildningar 
samt expeditionsboxar kostnadsfritt. 
Mer info på hemsidan.

havetshus.se
marine-mammals.com

Youtube och Facebook: Marine 
Mammals science education

74. MATEMATISKA LEKSAKER
Ämne:  Matematik 

Hur snett kan du bygga ett torn utan att det rasar? Vilka strategier kan 
du hitta för att vinna i våra spel? Har detta något att göra med matema-
tiska begrepp som multiplikation, summor, bråk och oändligheten? Kom 
och testa, leta mönster och resonera om vad som händer med hjälp av 
fem olika stationer med spännande matematik. Räkna med engagerande 
problemlösning!

Medverkande: Laura Fainsilber, Univ lektor, Åse Fahlander och 
Gustav Lindwall, doktorander, samt Damiano Ognissanti, Matematiska 
 Vetenskaper, Chalmers & Göteborgs universitet

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 8:30, 10:00, 12:00, 13:30
Obs! 2 april ej 8:30, 5 & 12 april 
ej 13:30
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers  
Campus Johanneberg,  
Matematiska  vetenskaper,  
Mallvinden,  Chalmers Tvärgata 3

Aktivitet: Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäckplats utomhus

chalmers.se/sv/institutioner/
math/samhalle-naringsliv/
vetenskapsfestivalen

76. MIN INDIVIDUELLA SMAK
Ämne:  Biologi, Hem- & konsumentkunskap, Hållbarhet, 
Kemi, Svenska, Svenska som andraspråk 

Våra sinnen är fantastiska! Och väldigt individuella. Visste du att du kan 
känna skillnad på tusentals olika lukter? Och att vi upplever smak väldigt 
olika? Kom till oss på Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap och lär er 
mer om mat och smak. Efter en kort introduktion får eleverna möjlighet att 
utforska sin egen smak och lära känna sina sinnen genom olika praktiska 
övningar.

Medverkande: Mia Prim, Fil Dr,och Jenny Rendahl, Fil Dr, Institutionen  
för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Målgrupp: Skolår 4–9
Datum: 12 april 
Tid: 8:30, 9:45, 11:15, 13:00, 
14:15 (45 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus C, sal CE25/26, 
Läroverksgatan 5

Aktivitet: Lyssna & titta/
Skapa & testa/Undersöka & upp-
täcka/Samarbeta/Samtala & fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat

75. MATHIVATION
Ämne: Matematik  

Att räkna 1+1 om och om igen gör ingen smartare. Du måste gå över 
gränsen för vad du tror du klarar, våga testa och göra fel. Det handlar 
om att ”inte fatta” och att inte vara rädd för att misslyckas – på så sätt 
utvecklas du och vågar ta dig an svårare tal och utmaningar. ”Mathivation” 
motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik. Garanterad matte-
inspiration som passar lika bra för elever som ligger långt fram som för 
dem som behöver en extra kick i ämnet! Arrangeras i samarbete med SKF.

Medverkande: Ida Trangsrud, projektledare Mathivation,  
Västsvenska Handelskammaren

Målgrupp: Skolår 4–9 
Datum: 8, 9, 10, april
Tid: 10:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Antal: 3 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers Campus 
Johanneberg, Chalmers kårhus, 
Sven Hultins gata 2, samling i 
entrén

Aktivitet: Samarbeta/Undersöka 
& upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat

mathivation.se
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79. RADIOAKTIVITET OCH STRÅLNING
Ämne:  Fysik, Kemi  

Hur uppstår strålning och var finns den i vår omvärld? Hur kan vi stoppa 
den? Och hur kan vi använda den? Sveriges nationella centrum för strål-
ningsvetenskaper (SAINT) bjuder in till aktiviteter där eleverna, uppdelade 
i mindre grupper, får undersöka och använda mätinstrument, dimkammare, 
ofarliga strålkällor, skärmningsmaterial och välbekanta föremål som brand-
varnare och bananer. 

Medverkande: Christian Ekberg, Dr Kärnkemi, Klara Insulander Björk, 
Forskare, Anders Nordlund, Docent, och Mattias Thuvander, Docent, Insti
tutionen för Fysik, samt Stefan Allard, Dr, Institutionen för Kemi, Chalmers

Målgrupp: Skolår 8–9
Datum: 11, 12 april 
Tid: 11 april: 12:00, 14:00
12 april: 9:00, 11:00, 13:00
(1 tim 30 min)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Chalmers, Institutionen 
för kemi och kemiteknik,  
Kemigården 4

Aktivitet: Laborera/
Undersöka & upptäcka
Övrigt: Matsäcksplats

chalmers.se/saint

facebook.com/ 
radiationscience

81. SPELUTMANING: SKAPA  
DEN PERFEKTA STADEN
Ämne:  Samhällskunskap 

Att bygga och utveckla en stad är minst sagt komplext eftersom många oli-
ka funktioner ska samsas på samma yta. Det handlar om allt från bostäder 
och skolor till sjukhus och lekplatser. Det måste även finnas en bra infra-
struktur för olika trafikslag som buss, bil och cykel. Hur går det till att skapa 
en stad i rätt ordning? I Älvrummet får ni en guidad visning om Älvstaden, 
Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Därefter kan eleverna utmana 
varandra i att skapa den perfekta staden med vårt nya digitala spel. Avsluta 
besöket med att diskutera stadsutvecklingens utmaningar och möjligheter.

Medverkande: Älvrummets guider

78. PROVA PÅ SJUKVÅRDS - 
YRKEN I ÄKTA SJUKHUSMILJÖ
Ämne:  Samhällskunskap, Biologi, Teknik, Idrott & hälsa 

Låt dina elever testa att ta blodprov, ge syrgas och kanske till och med för-
lösa ett barn! På Simulatorcentrum finns tekniska redskap, arbetskläder och 
”levande” patienter i form av datorstyrda dockor som kan prata och andas. 
Eleverna får delta i sjukvårdsscenarier där de ikläder sig vårdpersonalens 
roller i mötet med en patient och de får träffa representanter från flera olika 
sjukvårdsyrken och höra dem berätta om sina jobb. På ett spännande och 
lustfyllt sätt får eleverna samarbeta och lösa problem kring patienten och få 
en inblick i hur det är att arbeta inom sjukvården. Vi bjuder på fika!

Medverkande: Sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, medicin
tekniker, m. fl. från sjukvården Västra Götalandsregionen

80. ROBOTEN – PATIENTENS OCH 
DOKTORNS BÄSTA VÄN
Ämne:  Biologi, Teknik

”I dag kan jag hålla i ett glas med 
vatten och vara trygg att handen 
inte öppnar sig.” Träffa Ulf Karlsson, 
den fjärde i hela världen som fått 
en tankestyrd arm. Kan roboten 
göra saker bättre än jag själv? 
Det  trodde inte kirurgen Niclas 
Kvarnström på, men han har fått 
ändra åsikt. Hur opererar man med 
en robot? Hur kan man styra en 
robotarm med tanken? Studenten 
Enzo Mastini, som forskar om 
robotarmen, och arbetsterapeut Johanna Wangdell som i sitt arbete träffar 
patienterna, berättar och svarar på frågor. (Enzo talar engelska)

Medverkande: Niclas Kvarnström, överläkare, Transplantation och 
 Johanna Wangdell, arbetsterapeut, Avancerad rekonstruktion av 
 extremiteter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enzo Mastinu, doktorand, 
avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik, Chalmers tekniska 
högskola. Ulf Karlsson, fd patient.

77. MÖT MORGONDAGENS  
VOLVO REDAN IDAG
Ämne:  Hållbarhet, IT, Fysik, Samhällskunskap, Teknik

Ta med dina elever och upplev Volvo och framtiden genom ett besök i 
den virtuella världen. Vi visar er hur framtidens fordon ser ut och vilka 
spännande innovationer företaget arbetar med. Ni kan bland annat prova 
på Artificiell Intelligens, G-kraft och få reda på vad som egentligen menas 
med dynamisk vikt. Under besöket får ni lära känna företaget Volvo och 
träffa experter som berättar mer om alla utvecklingsområden. 

Medverkande: Unga medarbetare inom Tekniksprånget, studenter från 
Göteborgs Tekniska College samt tekniska specialister från Volvo Cars och 
Volvo Group

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
10, 11, 12 april
Tid: 9:00, 13:00 (1 tim 30 min)
Obs! 9 april ej 13:00
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Älvrummet,  
Lindholmspiren 3–5

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Lyssna & titta/Rundvandring & vis-
ning/Samarbeta/Samtala & fråga/
Spela
Övrigt: Rullstolsanpassat

alvrummet.se

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 11, 12 april
Tid: 9:00, 13:00 (3 tim)
Antal: 2 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Mölndals sjukhus,  
samling i huvudentrén

Aktivitet: Klämma & känna/Lyss-
na & titta/Rollspela/Rundvandring 
& visning/Samarbeta/Samtala & 
fråga/Undersöka & upptäcka
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats.
Hpl Mölndals sjukhus

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 2 april
Tid: 9:00, 10:30 (1 tim)
Antal: 3 klasser/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Academicum,  
Hörsal Arvid Carlsson,  
Medicinaregatan 3

Aktivitet: Lyssna & titta/Samtala 
& fråga/Visa & presentera
Övrigt: Obs! Varje elev ska ha med 
sig en egen tom toarulle och ett AA 
batteri.

youtube.com/
watch?v=cPwCWNrSeS4&t=16

Målgrupp: Skolår 8–9
Datum: 8, 9, 10, 11, 12 april 
Tid: 9:00, 10:00 12:00, 13:00  
(2 tim) 
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Volvo, Museum,  
Arendal Skans

Aktivitet: Samtala & fråga/
Rundvandring & visning/Under-
söka & upptäcka/Lyssna & titta
Övrigt: Obs! Volvobuss hämtar 
och lämnar kostnadsfritt inom Stor-
göteborg. Rullstolsanpassat

teknikspranget.se
volvomuseum.com/se
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Skolår 7–9

82. TÄNK OM, GÖR NYTT,  
KOMMENTERA DIN VERKLIGHET
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen 

Den här workshopen bjuder in deltagare att använda vanliga vardags-
objekt i syfte att kommentera något. Workshopen inleds med en muntlig 
introduktion och bildvisning. Därefter får deltagarna välja något ur en bred 
samling av skilda objekt hämtade från närmiljön. Genom att tillföra, ta bort 
eller ändra något hos befintliga objekt eleverna själva valt ut, är tanken att 
de ska uttrycka en valfri idé, åsikt eller känsla. Det som uttrycks ska skilja 
sig från objektets ursprungliga uttryck och funktion. Spännande nytänk 
som öppnar för omvärderande diskussioner! Arrangeras i samarbete med 
AHA-festivalen, Chalmers.

Medverkande: Fredrik Norén, konstnär

Målgrupp: Skolår 6–9
Datum: 1, 2, 3 april
Tid: 9:30, 12:30 (2 tim)
Obs! 1 april ej 9:30
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 134, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Laborera/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka/
Visa & presentera/Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat 
Matsäcksplats

fredriknoren.com
ahafestival.se

84. VET ROBOTAR VAD SOM ÄR SANT 
OCH VAD SOM ÄR RÄTT? 
Ämne:  Aktiviteten kan omfatta alla ämnen 

Kanske din nästa klasskompis är en robot? Hur ser våra liv ut i framtiden 
när människor och maskiner flyter ihop och hur skall vi umgås? Kan vi 
mäta oss med någon som har konstgjord intelligens? Kan vi vara rättvisa 
mot varandra? Cyborgerna har redan kommit för att stanna. Tänk på en 
framtid som ”Ghost in the Shell” eller ”Westworld” och med självkörande 
bilar. Eller om din superrättvisa, supersmarta lärare blir en robot som ser 
alla fel och som inte köper en enda ursäkt ... Det här är en annorlunda och 
tankeväckande övning som öppnar för vidare diskussioner.

Medverkande: Andreas Önnerfors, Docent, Institutionen för litteratur, 
idéhistoria och religionsvetenskap, Göteborgs universitet

85. VETENSKAPSSPELET  
EXPEDITION MUNDUS MED  
SVERIGES UNGA AKADEMI 
Ämne:  Biologi, Fysik, Geografi, Matematik,  
Samhällskunskap, Teknik 

Expedition Mundus är ett spel som låter en hel skolklass uppleva forskning 
på ett lekfullt sätt. Spelet inleds med en historia om tre forskare som upp-
täcker en ny och bebodd planet. Eleverna får sedan försöka besvara olika 
vetenskapliga frågor utifrån information som samlats in i form av bilder, 
texter och andra källor. En annorlunda och engagerande workshop i hur en 
forskningsprocess kan gå till.

Medverkande: Rikard Landberg, Prof Livsmedelsvetenskap, Biologi och 
bioteknik, Chalmers, Palle Dahlstedt, Obel Professor i Art & Technology vid 
Aalborgs universitet/ Docent tillämpad informationsteknologi, Institutionen 
för tillämpad IT, Göteborgs universitet och Chalmers, samt Mia Liinason, 
Universitetslektor Genusvetenskap, Göteborgs universitet

86. VI ÄR VARANDRAS HÄLSA – EN 
NORMKRITISK HÄLSOWORKSHOP  
Ämne:  Samhällskunskap, Idrott & hälsa,  
Hem- & konsumentkunskap 

Hälsa är inte bara kost och motion utan även en väldigt social grej! Ju fler 
gånger du kallar någon t ex fet, desto mer tror personen på det, mår sämre 
och får ofta svårare att göra något åt sin hälsa. Det finns mycket skam och 
skuldkänslor i detta som ingen mår bra av! I workshopen uppmärksammar 
vi denna sociala påverkan på hälsa och hur den ter sig på sociala medier 
i synnerhet. På ett kreativt och elevinvolverande sätt introducerar vi en 
normkritisk hälsopedagogik. 

Medverkande: Pelle Pelters, Fil dr och lektor i hälsopedagogik, Hälsa och 
Idrott/Hälsa och Välfärd (HOV), samt studenter, Högskolan i Halmstad

83. UTFORSKA KEMINS MYSTERIUM  
I VERKLIGHETENS LABB!
Ämne:  Kemi 

Kemi finns överallt! Vi är gjorda av kemiska 
föreningar och allt som händer i kroppen, 
till och med våra tankar, är kemiska förlopp. 
Med labbrock och skyddsglasögon utforskar 
vi kemins magi. Arrangeras i samarbete med 
AstraZeneca.

Medverkande: Pedagoger på Universeum 

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 3, 5 april
Tid: 9:00, 11:00, 13:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 137, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Fundera & fantisera/
Samtala & fråga/Värderingsövning
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 10, 11 april
Tid: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 
(1 tim)
Obs! 10 april ej 9:30
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 138, 
Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Lyssna & titta/Rollspela/
Undersöka & upptäcka/Samtala 
& fråga
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

sverigesungaakademi.se/
mundus

dejongeakademie.nl/en/ 
nieuws/upcoming- 
expedition-mundus

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 11, 12 april
Tid: 10:00, 13:00 (2 tim)
Antal: 2-3 klasser/tillfälle  
Pris: 400 kr/klass
Plats: Pedagogen, Göteborgs 
universitet, Hus A, sal AK2 134 & 
135, Västra Hamngatan 25

Aktivitet: Lyssna & titta/Samtala 
& fråga/Skapa & testa
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Målgrupp: Skolår 7–9
Datum: 11, 12 april
Tid: 9:00, 10:30, 13:00 (1 tim)
Antal: 1 klass/tillfälle 
Pris: 400 kr/klass
Plats: Universeum,  
Södra vägen 50

Aktivitet: Laborera/Undersöka & 
upptäcka/Lyssna & titta
Övrigt: Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Tillgång till Universeum efter 
 laborationen 

universeum.se
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Missa inte resten av Vetenskapsfestivalen
Vetenskapsfestivalens öppna program har hundra-
tals programpunkter för allmänheten. Många chan-
ser till att fördjupa din kunskap, inspireras eller lära 
mer om saker du inte visste att du var intresserad 
av. Programmet inleds med en storslagen invigning 

kvällen den 2 april. Mer information och hela pro-
grammet finns på vetenskapsfestivalen.se i början 
av mars. Öppet för alla och helt gratis!

Varmt välkommen den 2–7 april!

Invisible Science
The Czech Innovation Expo visar aug-
mented reality och VR-teknik i en inter-
aktiv och audio-
visuell utställning. 
Ta del av 100 år 
av forskning och 
vetenskap, osynligt 
och verkligt på en 
och samma gång!

Make your own passport
En internationell utställning kommer till 
Göteborg och du är bjuden! Dra lott 
om ditt ”nya” medborgarskap, gör ett 
pass och ta del av samtal om världen 
idag. Vad innebär din nya nationalitet 
för dig?

Testa en tutorial
Vi lever i en tid då vi snabbt kan hitta en 
video som visar oss vad vi vill göra, näs-
tan oavsett vad det är. Men är instruk-
tionsvideor verkligen bättre än skriftliga 
instruktioner? Lär dig att göra något nytt 
samtidigt som du hjälper forskare att 
förstå hur instruktionsvideor fungerar.

Värsta boken – Gratis böcker  
till ungdomar
Få en bok gratis! Göteborgs ungdoms-
bibliotekarier delar ut tusentals nya 
böcker till ungdomar mellan 13 och 25 
år. Dessutom kommer ett antal förlag 
skapa ett boktorg och du kan lyssna på 
föreläsningar om språk och litteratur på 
scenen.

Besök från hela världen i Nordstan
Mitt i Nordstan möter du forskare från hela världen på scenen.  
På utställningsytan kan du testa den senaste tekniken, en tutorial  
eller kanske en ny nationalitet.

Fantastisk biologishow
Här får du titta in i biologins fantastiska värld. 
Showen innehåller bland annat gulliga djur ungar, 
aggressiva växter och spindeldans. Publiken får 
vara med och rasera Östersjöns ekosystem och 
lära sig hur en ko vill klä sin julgran. 

Lysande fysik- och lasershow
En spektakulär show som ger smakprov 
på hur lekfull fysik kan vara. Upplev 
häftiga experiment och fascineras av den 
fantastiska lasershowen i en dånande 
rökfylld sal.

Från frågetecken 
till utropstecken
I Vetenskapsrouletten den 3 april kliver 
du in i av Lisebergshjulets 42 gondoler. 
Där träffar du en forskare eller expert 
som bjuder på en miniföreläsning med-
an hjulet snurrar. 
Det kan handla om 
allt mellan himmel 
och jord, att fånga 
en molekyl, namn 
eller trädens års-
ringar till exempel.

Lyssna på  
Vetenskapen
CrowdScience från BBC World 
Service sänder en speciell liveshow 
från Nordstan den 3 april. Programmet 
ämnen rör sig runt allt som är spän-
nande i livet, jorden och universum 
och publiken får ställa frågor. Samma 
dag sänder också Vetandets värld från 
Sveriges radio live från festivalen. 

Tipsa  
föräldrarna! 

Öppna programmet är fullt 
av bra programpunkter som 

passar hela familjen. 
 

vetenskapsfestivalen.se

En show för alla
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Hållbar festival
Vetenskapsfestivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande och 
ett hållbart agerande. Vi arbetar aktivt med ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Vetenskapsfestivalen är en demokratisk 
mötesplats där alla är välkomna att ta del av forskning och kun-
skap. Vårt mål är att skapa tillgängliga, kreativa och inkluderande 
mötesplatser för akademin, näringslivet och samhället. Elever 
från skolor i alla Göteborgs stadsdelar och från Västsverige 
bjuds in att ta del av skolprogrammet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna delta i våra aktivi-
teter. Därför har vi påbörjat ett arbete med att göra Experiment-
verkstaden mer tillgänglig så att den ska passa fler funktions-
variationer. Vi försöker även inkludera fler genom att översätta 
texter som används på våra arenor och i vår marknadsföring till 
fler språk.

 Vetenskapsfestivalen arbetar aktivt för en hållbar utveck-
ling och för att minska vårt miljö- och klimatavtryck. Festivalen 
uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering och vi 
uppmanar våra samarbetspartners och leverantörer att använda 
miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram 
långsiktigt hållbara lösningar. Vi arbetar också för att minimera 
avfallsmängden och använder oss så långt som möjligt av miljö-
anpassade produkter. Vetenskapsfestivalen har de senaste sju 
åren blivit miljödiplomerad och vi har för avsikt att uppfylla alla 
krav i år också.

european choir  
games kommer  
till göteborg  
3–10 AUGUSTI 2019

Göteborg fylls med flera tusen körsångare  
från hela världen för en av Europas största  
körfestivaler. Underhållning och tävlings- 
moment skapar tillsammans en musikfest  
i hela stan. 

Varmt välkommen, vare sig du är körsångare, 
allmänt musikintresserad eller bara vill  
uppleva folkfesten!

Läs mer på www.ecggothenburg2019.com
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Projektledning:
Göteborg & Co

Huvudmannaråd
Jan-Eric Sundgren (ordförande)
Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi, Karolinska Institutet
Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens
Jubileumsfond
Karin Sevedag Tell, kommunikationsdirektör
och avdelningschef, Vinnova (adjungerad)
Lennart Johansson (vice ordförande), chef Näringslivsgruppen
Göteborg & Co
Ludde Edgren, bitr. områdeschef för verksamhetsstöd
och chef för Forsknings- och innovationskontoret,
Göteborgs universitet
Mikael Jonsson, kommunikationschef, Vetenskapsrådet
Tomas Berndtsson, Utbildningsdirektör,
Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
Ulla-Karin Drakeskär, Enhetschef Marknad, Chalmers

Vetenskapligt råd
Carl Johan Sundberg (Ordförande), professor i fysiologi,  
Karolinska Institutet
Agneta Karlsson, journalist och producent för bland
annat Pop och Politik
Gail Cardew, Director of Science and Education,
Royal Institution of Great Britain

Georg Kuhn, professor regenerativ neurovetenskap,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap,
Göteborgs universitet
Robin Teigland, professor i företagsekonomi med
inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan
i Stockholm
Samuel Bengmark, bitr professor, Matematiska
vetenskaper och masterprogramsansvarig, Lärande
och ledarskap på Chalmers
Ulrike Rahe, professor i industridesign, Chalmers
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi,
Stockholms universitet

Grafiskt koncept: Stendahls Göteborg
Produktion: Dear Friends
Foto: Frida Winter, Niklas Bernstone, Mika Aberra med flera
Tryck: Lenanders grafiska AB, Kalmar 2019

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
Göteborg & Co, Box 29, 401 20 Göteborg,
vetenskapsfestivalen@goteborg.com
vetenskapsfestivalen.se
facebook.com/vetenskapsfestivalen
instagram.com/vetenskapsfestivalen
twitter.com/vetfest_gbg
#vetfest

Vetenskapsfestivalen är en del av 
European Science Engagement 
Association, EUSEA – ett nätverk för 
populärvetenskapliga evenemang där 
fler än 100 medlemsorganisationer 
arbetar för att öka uppmärksamheten 
kring forskning och utbildning.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet och feltryck.  
För programändringar se vetenskapsfestivalen.se.

Organisation 
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Tack till Föreningen Solstickan, Göteborgs Frihamns AB, Liseberg,  
Nordstans affärscentrum, Prins Carl Gustafs Stiftelse och Svenska Akademien.

Huvudmän

Tack

Partner



vetenskapsfestivalen.se    #vetfest

Riktigt och  
viktigt på nätet
Missa inte Vetenskapsfestivalens  
lärarkonferens den 9 april.  
Läs mer på mittuppslaget.

En svindlande  
tävling
Skapa en film med stop motion  
och delta i årets tävling.  
Mer om tävlingen på sidan 5. 

Mer än bara  
skolprogram
Tipsa gärna dina elever och deras  
föräldrar om programmet för alla  
som pågår den 2–7 april.  
Mer på sidan 32.


